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KALFSVLEES MET VISIE

VOORWOORD
De VanDrie Group opereert in een dynamische

De VanDrie Group is een familiebedrijf. Dit typeert

omgeving. De maatschappij is een kritisch

ook de werkwijze. Verantwoordelijkheid nemen,

volger en stelt steeds hogere eisen aan onze

samenwerking en een lange termijn visie met een

sector. De VanDrie Group anticipeert hierop

focus op duurzaamheid zijn van groot belang. Bij

door voortdurend aandacht te schenken aan

deze waarden sluit Maatschappelijk Verantwoord

kwaliteit en voedselveiligheid.

Ondernemen goed aan. Het MVO-beleid is
gegrondvest op vier pijlers. Onze organisatie,

Vanuit de maatschappij worden steeds strengere

voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving &
samenwerking binnen en buiten de keten. Het

milieu. In alle pijlers wil de VanDrie Group

wordt omgegaan en hoe de vleesproductie haar

principe van maximale verwaarding - het volledig

vooruitgang boeken, met het oog op toekomstige

invulling krijgt. Tegelijkertijd groeit de wereld

tot waarde brengen van een dier - moet nog

generaties.

bevolking en daarmee de globale vleesconsumptie.

verder worden ingebed in onze handelwijze. Ook

In 2050 moeten er 9 miljard monden worden

productoptimalisatie staat centraal. Het tot waarde

De hele keten van de opvang van jonge kalveren,

Alliance, McDonald’s, is van onschatbare waarde

gevoed. Binnen dit spanningsveld opereert de

brengen van mest is hiervan een goed voorbeeld.

voederproductie tot en met de afzet van

en draagt er toe bij dat de VanDrie Group verdere

VanDrie Group. Met aan de ene kant een grote

Mest wordt veelal gezien als afval waarvoor de

kalfsvleesproducten heeft de VanDrie Group

verduurzaming bewerkstelligt.

vraag naar vleesproducten en aan de andere kant

kosten van afvoer hoog zijn. De VanDrie Group ziet

in eigen hand. Op die manier kan de VanDrie Group

een dringend beroep op verantwoorde productie.

mest juist als mogelijke grondstof voor de ‘biobased

de kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid

De belangrijkste resultaten van 2013 en ambities

De VanDrie Group pakt de verantwoordelijkheid

economy’, waardoor de mestoverschotten tot het

van de producten garanderen. Dit wordt

voor 2014 en verder zetten wij in dit MVO-verslag

en zet bewust in op Maatschappelijk Verantwoord

verleden kunnen behoren.

bereikt door gebruik te maken van zijn eigen

op een rij. Dit jaar hebben we onze accountant

ketenkwaliteitssysteem Safety Guard.

voor het eerst gevraagd een externe verificatie

Ondernemen.

VanDrie Group
verbeteren. Overleg tussen onder andere
het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad, Rainforest

Door de mest te kraken, worden zeer waarde
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Henny Swinkels, Director Corporate Affairs

eisen gesteld aan de manier waarop met dieren

uit te voeren op een selectie van indicatoren voor

Door bewust te zijn van de omgeving en de

volle elementen onttrokken aan de mest, zoals

Voor MVO geldt: stilstand is achteruitgang.

onze Nederlandse activiteiten (bijlage 15 en 16).

ontwikkelingen die daarin leidend zijn, kan de

aminozuren, kalium, eiwitten en fosfaten.

Binnen elk ketenonderdeel zijn er daarom verdere

Het onderstreept dat de VanDrie Group waarde

VanDrie Group werken aan het behoud van de

Allemaal grondstoffen die in de nabije toekomst

stappen gezet. Dit kunt u allemaal lezen in dit

hecht aan het rapporteren van betrouwbare

license to produce, het draagvlak voor de

schaars worden. Hiermee speelt de VanDrie Group

MVO-verslag. In 2013 heeft de VanDrie Group

gegevens.

productie. Om de license to produce te behouden,

op innovatieve wijze in op toekomstige ont

een belangrijke stap gezet door lid te worden van

Heeft u vragen of opmerkingen op dit MVO-verslag,

zal vanuit een andere denkrichting gekeken moeten

wikkelingen. Voor dit project ‘Mest vol waarden’

de Global Roundtable for Sustainable Beef.

dan kunt u dit sturen naar info@vandriegroup.com

worden naar de agrarische sector.

is gekozen voor samenwerking buiten de keten.

De missie van deze Roundtable is om via

De VanDrie Group pakt die handschoen op en is

Samen met onder andere Wageningen UR

samenwerking tussen vleesproductiebedrijven,

Henny Swinkels

bezig met het zetten van stappen op het gebied

wordt een andere manier van mestverwerking

wetenschap en stakeholders duurzaamheid van

Director Corporate Affairs

van innovatieve processen en producten én

ontwikkeld.

de mondiale rund- en kalfsvleesketen continu te

30 juni 2014
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VANDRIE GROUP
De VanDrie Group is een Nederlands familie

De structuur van de groep is georganiseerd in lijn

bedrijf en wereldmarktleider in kalfsvlees.

met ketenbeheersing. Hiervoor is een uniek systeem

Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw kocht

van integrale ketenbeheersing ontwikkeld:

Jan van Drie sr. zijn eerste kalf om te ver

Safety Guard. Safety Guard borgt voedselveilig

waarden. Nu vormt de groep met meer dan

heid, dierenwelzijn, verantwoord antibioticumge

25 bedrijven de grootste kalfsvleesintegratie

bruik en milieubeheer in de gehele productieketen.

Oprichter

in de wereld en is derhalve wereldmarktleider
op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders

De werkmaatschappijen van de groep zijn te

en kalfsvellen.

verdelen in zes categorieën: kalverhouderijen,
zuivelgrondstoffen (verwerking & handel),

Kalfsvlees vindt zijn oorsprong in de melkvee

kalvervoeders, kalverslachterijen (verwerking &

houderij. Een melkkoe geeft alleen melk als

bewerking), kalfsvellen en voorlichting kalfsvlees.

zij elk jaar kalft. De melkveehouder behoudt

Alle bedrijven van de groep vallen onder de

een gedeelte van de vrouwelijke kalveren voor

VanDrie holding. Vanuit de holding vindt onder

de uitbreiding en vervanging van zijn eigen

andere financiering plaats. De aandelen zijn

melkveestapel. De overige kalveren gaan naar

in het bezit van de Managing Directors

de kalverhouderij. Dankzij de grote zuivelsector

VanDrie Group. Het directieoverleg, waar diverse

is Nederland een belangrijke producent van

directeuren van de VanDrie Group bedrijven in

kalfsvlees.

vertegenwoordigd zijn, vindt minimaal vijf keer

Jan van Drie sr.
Managing Directors VanDrie Group

per jaar plaats. Het directieoverleg heeft tot doel
beleidsvoorbereiding en –uitvoering te evalueren
en nieuwe activiteiten te initiëren. Vanuit het
directieoverleg worden de diverse werkmaat
schappijen aangestuurd.

Jan van Drie jr.
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René van Drie

Herman van Drie
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MVO-BELEID
Het MVO-beleid geeft sturing en richting aan de activiteiten die de VanDrie Group

Over deze onderwerpen leggen wij sinds 2006, onder andere met dit jaarverslag, rekenschap af.

onderneemt op het gebied van MVO.

De inhoud van elk thema wordt eenmaal per jaar geëvalueerd om te garanderen dat het beleid en
de pijlers aansluiten bij de dynamische omgeving waarbinnen de VanDrie Group opereert. Wanneer

Het MVO-beleid van de VanDrie Group is gegrondvest op vier pijlers: onze organisatie, voedselveiligheid,

nodig past de VanDrie Group de punten aan op basis van de evaluatie.

dierenwelzijn en omgeving & milieu. De pijlers van ons beleid zijn leidend voor de indeling van het
jaarverslag.

ONZE ORGANISATIE

VOEDSELVEILIGHEID

DIERENWELZIJN

OMGEVING & MILIEU

Onze mensen

Betrouwbare voeding

Diergezondheid

Gesloten kringloop

Onze werkwijze

Verantwoorde voeding

Goede leefomgeving

Reductie milieubelasting

Onze organisatie

Voedselveiligheid

Dierenwelzijn

Omgeving & milieu

Als familiebedrijf en als wereldmarktleider

Onze eerste verantwoordelijkheid is het

We stellen, samen met onze kalverhouders,

We willen dat de omgeving zo weinig mogelijk

nemen we onze verantwoordelijkheid ten

leveren van betrouwbare en verantwoorde

alles in het werk om kalveren gezond te laten

last heeft van onze bedrijvigheid. Ons beleid

aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen

kalfsvleesproducten. Daartoe hebben we

opgroeien. We bereiken dat door samen te

spitst zich toe op twee terreinen: de gesloten

in onze sector. Waar het onze medewerkers

een eigen kwaliteitssysteem (Safety Guard)

werken met de melkveehouderij. Samen zorgen

kringloop in onze bedrijfsvoering en reductie

betreft, streven we naar gezonde medewerkers,

ontwikkeld waarmee we kwaliteit en veiligheid

we dat de kalveren een goede start maken

van milieubelasting. Concreet betekent het dat

veilige werkplekken en ruime mogelijkheden tot

vanaf de eerste schakel in onze keten borgen.

in het belang van de VanDrie Group en de

we streven naar zo min mogelijk verspilling,

melkveesector.

beperking van energie en CO2 en maximale

persoonlijke ontwikkeling.

verwaarding van reststromen.

08

09

ORGANISATIESTRUCTUUR
Overlegstructuur
VanDrie Group

Feiten en cijfers

Onze afnemers:
Onze kalfsvleesproducten gaan onder andere

Holding bestuur

Onze medewerkers:

naar de (vlees)groothandel, detailhandel,

Binnen de VanDrie Group vinden veel

• ± 2.350 medewerkers;

supermarkten, slagerijen, hotels, restaurants,

gestructureerde overleggen plaats,

•	± 45% van de medewerkers is werkzaam

cateraars, foodservice en de institutionele markt.

Directieoverleg

onder meer:

in Nederland;

•	Directieoverleg, waar de diverse directeuren

• ± 4.000 medewerkers indirect;

Onze kalfsvellen gaan naar leerlooierijen en

van de VanDrie Group bedrijven in verte

• ± 1.100 contractkalverhouders.

producenten van schoenen, tassen, kleding en

genwoordigd zijn, vindt minimaal vijf keer

de auto-industrie.

Werkmaatschappijen

per jaar plaats;

Onze producten:
• ± 1,5 miljoen kalveren;

De zuivelgrondstoffen gaan voornamelijk naar

managers van de Nederlandse kalverslach

• ± 500.000 ton kalvermelkpoeder;

zuivelproducenten, levensmiddelenfabrikanten,

terijen bijeen;

• ± 125.000 ton muesli/ruwvoer;

diervoederfabrikanten en importeurs van zuivel

• ± 250.000 ton handel in zuivelgrondstoffen;

producten.

•	Maandelijks komen de operationeel

•	Twee keer per jaar komen alle kwaliteits

KALFSVLEESDISTRIBUTIE

• ± 1,4 miljoen kalfsvellen;

functionarissen en leidinggevenden bijeen in
het Safety Guard Platform overleg. Hier zijn
o.a. ook de VanDrie Group Hoofd Quality

Europees
marktaandeel

Export kalfsvlees

•	Vestigingen in Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Italië.

Assurance, VanDrie Group kwaliteitscoör
Onze resultaten:

13%

aanwezig;

28%

•	Het VanDrie Group managementteam
•	Jaarlijks vindt er een KAM-dag (Kwaliteit,

VanDrie Controlled Quality Veal,
Peter’s Farm, Vitender, Friander

dinator en een lid van het directieoverleg

voeders komt vier keer per jaar samen;

Onze concepten:

72%

• Omzet over 2012: ± 1,9 miljard euro;

34%

16%
13%

Arbo en Milieu) plaats waar kwaliteitsmana

• Netto winst over 2012: ± 35,4 miljoen euro;
• Nettowinstmarge 2012: ± 1,84%;
•	Export kalfsvlees: 95% naar meer dan zestig

24%

landen;
• Europees marktaandeel: ± 28%.

gers en HRM Managers bij aanwezig zijn.

VanDrie Group

Italië

rest Europa

Overig

Duitsland

buiten EU

Frankrijk

In Frankrijk heeft de VanDrie Group twee
consumentenmerken, te weten: Finesse de Veau
en Tendriade.
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FAMILIEWAARDEN

VISIE & AMBITIE

Onze familiewaarden dragen wij uit in de wijze

Kwaliteitszegel

De VanDrie Group hanteert een MVO-beleid

Gedreven door onze intrinsieke motivatie en

waarop wij omgaan met elkaar, met mens en

De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf

waarbij vroegtijdig relevante kwesties worden

onze ambitie om toonaangevend te zijn,

dier en met de maatschappij. Hierbij is respect de

dat zich voor laat staan op kwalitatief hoogstaan

gesignaleerd en doorlopend duurzame

focussen we nu op het principe ‘creating shared

basis binnen ons familiebedrijf. Wij streven naar

de en veilige producten. Respect voor mens, dier

oplossingen worden gezocht voor de

value’. Duurzame oplossingen voor

rentmeesterschap en vermogensopbouw voor

en omgeving dragen wij hoog in het vaandel. En

uitdagingen in de sector. Wij maken ons sterk

MVO-dilemma’s en -vraagstukken door het

de volgende generaties. Ook staat langdurige

wij hebben oog voor wat wij de komende genera

om de gehele keten te verduurzamen en

versterken van onze ketenrelaties met toe

samenwerking met medewerkers en partners

ties nalaten. Dit is terug te vinden in ons logo, dat

proberen stappen te zetten in iedere schakel van

leveranciers en afnemers. Het is onze overtuiging

binnen en buiten onze keten centraal in onze

gevormd wordt door een hand en een kalf die het

de keten. Binnen de groep staat het inspelen

dat die gevonden worden in de gedeelde

bedrijfsvoering. De dynamische omgeving waar

respect voor mens en dier uitdrukken. Het zegel

op risico’s en kansen en het optimaal tot

verantwoordelijkheid met andere ketenpartners

binnen we opereren, zorgt er voor dat we de

staat garant voor kwaliteit en vakmanschap.

waarde brengen van alle productieonderdelen

en krachtige en duurzame antwoorden vormen

focus leggen op gedegen financiële huishouding

centraal. Relevante stakeholders erkennen

op de maatschappelijke vraagstukken waar wij

en zo goed mogelijk omgaan met grondstoffen.

onze aantoonbare resultaten, onder andere

gezamenlijk voor staan.

op het vlak van dierenwelzijn, huisvesting,
Voorbeeldfunctie

mestverwerking, kwaliteitsborging en nieuwe

Meer informatie over creating shared value van

Omdat wij wereldmarktleider zijn, hebben

marktconcepten.

de VanDrie Group is te vinden in bijlage 3.

wij een voorbeeldfunctie. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid. Wij investeren een

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is

aanzienlijk deel van de opbrengsten weer

verankerd in ons dagelijks denken en handelen.

in de groep. Zodat wij ons als bedrijf verder

In 2013 was de VanDrie Group voor het

ontwikkelen en kunnen doorgroeien op een

derde achtereenvolgende jaar het hoogst

duurzame, sociale en economisch verantwoorde

genoteerde familiebedrijf uit de agribusiness in

wijze. Met als resultaat dat wij over de gehele

de Transparantiebenchmark 2013 van het

breedte vakbekwame medewerkers hebben die

Ministerie van Economische Zaken. De

gemiddeld al lange tijd bij ons bedrijf werken,

VanDrie Group eindigde met 166 punten op

onze werkprocessen op innovatieve wijze

een gedeelde 51ste plaats.

kunnen inrichten en steeds weer kwaliteitsslagen
kunnen maken. Samenwerking met
medewerkers en partners en bewust omgaan
met grondstoffen zijn de basis voor het succes
van de VanDrie Group.
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SPEERPUNTEN
Om voorop te blijven lopen op de maatschap
pelijke ontwikkelingen kent onze MVO-strategie
voor de komende jaren een aantal duidelijke
prioriteiten, die nauw samenhangen met de eco
nomische, ecologische en sociale ontwikkelingen:
•	Een hechte samenwerking met andere spelers
en partners in de keten, zoals de melkveehouderij
en de zuivelsector;
•	Relaties uitbouwen met diergezondheids- en
welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke
instellingen;
• Dierenwelzijn verder optimaliseren;
•	Inzetten op verantwoord gebruik van antibiotica
in de kalverhouderij door een ketengestuurde
aanpak;
• Grondstoffen efficiënter inzetten;
• Rest- en bijproducten optimaal verwaarden;
•	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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ONZE ORGANISATIE
Als familiebedrijf en als wereldmarktleider hebben

plek met ruime mogelijkheden tot persoonlijke

wij de ambitie om voorop te lopen als het gaat om

ontwikkeling.

maatschappelijke ontwikkelingen in onze sector.
Het nemen van verantwoordelijkheid begint altijd
in eigen huis. De hoofddirectie draagt verant

Feiten en cijfers

woordelijkheid voor het gehele MVO-beleid. Elk
bedrijfsonderdeel heeft hierin zijn eigen doelstel

Resultaten 2013:

lingen en verantwoordelijkheden. Binnen onze

•	Een grote groep medewerkers heeft het

onderneming houdt een denktank zich bezig

certificaat voor Dierenwelzijn behaald;

met mogelijkheden voor innovatie in diervoeren managementaanpassingen. De onderzoeken
worden door zeven medewerkers van de

•	De Nederlandse kalverslachterijen hebben in
totaal zeven gecertificeerde Animal Welfare
Officers;

VanDrie Group uitgezet en uitgevoerd. Buiten

• Introductie Safety Guard Academy;

de sector werken wij samen met partijen als

•	96% van de Ekro medewerkers nam deel

Wageningen UR en met organisaties voor dier
gezondheid en dierenwelzijn. De VanDrie Group
ziet het ook als een MVO-taak om internationaal

aan een Preventief Medisch Onderzoek
(PMO);
•	Stijging van het ziekteverzuim naar 6,3%.

verantwoord te opereren. Wij houden zoveel als

werker. In 2013 nam 96% van de uitgenodigde

De veiligheid op de werkvloer staat voorop bij

Ekro medewerkers deel aan het PMO.

mogelijk rekening met de verschillende levensover

Ambities 2014

alles wat we doen. We trainen onze medewer

tuigingen en religies in de wereld, bijvoorbeeld

•	Continue aandacht voor talentontwikkeling

kers voortdurend op het gebied van veiligheid.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de

door het bedwelmd slachten en op sommige

van onze medewerkers; onder meer door

Waar mogelijk stimuleren we daarnaast onze

VanDrie Group is 42,1 jaar. Meer dan 21% van

locaties niet op zondag te werken. Wij zien het

uitbouwen Safety Guard Academie;

medewerkers om aan hun fysieke en mentale

onze medewerkers is meer dan 20 jaar in dienst.

als een opdracht om onze kennis en kunde te

•	Ziekteverzuim terugdringen door inzet

gezondheid te werken.
Ziekteverzuim

delen met onze relaties en internationale relaties

fysiotherapeuten, aandacht voor preventie

te bevorderen. Een overzicht van de partners en

en inzetten van CAO-maatregelen (bijv.

Preventief Medisch Onderzoek

Het zo laag mogelijk houden van het ziek

stakeholders waarmee de VanDrie Group

regeling 60-plussers);

Meerdere bedrijven binnen de VanDrie Group

teverzuim is voor ons van zowel sociaal als

houden een Preventief Medisch Onderzoek

economisch belang. Helaas is het ziekteverzuim

gezondheidsbevorderende maatregelen en

(PMO) waaraan onze medewerkers eens in de

gestegen van 5,4% in 2012 naar 6,3% in 2013.

het meetbaar maken van de effecten hiervan.

vier jaar kunnen meedoen. Hierbij geeft het

Het hogere ziekteverzuim in 2013 is mede ver

Waar het onze medewerkers betreft, streven wij

onderdeel de ‘fit-test’ een goed beeld van de

oorzaakt door de langste griepepidemie

naar gezonde medewerkers op een veilige werk

fysieke en mentale gezondheid van elke mede

(18 weken) in 42 jaar.

samenwerkt, is te vinden in bijlage 7.
MVO en onze medewerkers
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Veiligheid

•	Voortdurend aandacht voor veiligheids- en
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ONZE ORGANISATIE
Uitreiking certificaten Dierenwelzijn en

Safety Guard Academie

We hebben de bestaande Safety Guard structuur

Animal Welfare Officer

In 2013 is de basis gelegd voor het ontwikkelen

opleidingen geïntegreerd en hebben de ambitie

In oktober 2013 is aan een grote groep mede

van de Safety Guard Academie. De Academie

het aantal trainingen verder te ontwikkelen.

werkers het certificaat voor Dierenwelzijn (via

is een antwoord op de groeiende vraag naar

Doelstelling is onze trainingsmogelijkheden (in

SVO vakopleiding food behaald) uitgereikt.

opleidingsmogelijkheden binnen en buiten de

meerdere talen) efficiënt en structureel toegan

Tevens zijn drie certificaten uitgereikt aan de

organisatie. Het is een e-learning portaal dat

kelijk te maken voor grote groepen gebruikers.

gecertificeerde Animal Welfare Officers, die in

kennis, instructies en trainingen digitaal beschik

Groot-Brittannië werden opgeleid. Zij opereren

baar stelt aan verschillende doelgroepen binnen

Voor tabellen, cijfers en nadere gegevens over

nu als onafhankelijke toezichthouders dagelijks

en buiten de organisatie.

ons personeelsbeleid zie bijlage 5.

in de slachterijen en begeleiden onze medewer
kers op het gebied van dierenwelzijn.

“Bij Ekro zijn er drie Animal Welfare Officers in dienst.
Ik ben er één van. Wij hebben een opleiding tot Animal
Welfare officer gevolgd in Bristol, Groot-Brittannië. De
training is gevolgd in Groot-Brittannië omdat daar op
dit moment de beste opleiding wordt gegeven. Naast
de dagelijkse controles op dierenwelzijn die worden
uitgevoerd door de stalmanager en de NVWA-dierenarts
op stal, voeren de Animal Welfare Officers steekproefs
gewijs ook controles uit tijdens het lossen, drijven,
bedwelmen en steken. Er wordt hiervoor een checklist
gebruikt. Deze checklijst wordt ook door de twee ande
re Nederlandse kalverslachterijen van de VanDrie Group
gebruikt. Verbeteringen worden aan de slachthal
manager doorgegeven.”
Laura Keijzer (Kwaliteitsdienst Ekro)
Uitreiking certificaten Dierenwelzijn en Animal Welfare Officer 3 oktober 2013.
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ONZE ORGANISATIE
Ondersteunen goede doelen

Daarnaast ondersteunt de VanDrie Group veel

Wij zien het ondersteunen van goede doelen als

goede doelen door middel van levering van onze

onze verantwoordelijkheid. In 2013 ondersteunden

kalfsvleesproducten, o.a. het DNA-Gala,

we onder meer:

Wilde Ganzen (ontwikkelingssamenwerking),

•	Stichting Kinderen en Kansen (voor kinderen

Kind & Ziekenhuis, Kiwanis Uden/Veghel

met het Sanfilippo Syndroom, een dodelijke

(kerstdiner voor volwassenen en kinderen met een

stofwisselingsziekte);

verstandelijke beperking), hart- en vaatzieken.

•	’s Heeren Loo (ondersteunt in bijna heel

Tevens schakelt de VanDrie Group regelmatig

Nederland mensen van alle leeftijden met een

mensen in van De Werkwijzer Paperasserie en

lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke

Ambulante Hulpverlening Harderwijk voor diverse,

beperking);

ondersteunende werkzaamheden.

•	Felua-groep (begeleiden van mensen met een
afstand tot werk naar zo regulier mogelijk werk);
•	De VanDrie Group heeft een relatiegeschenk
laten maken bij Abrona (gespecialiseerd in
dienstverlening aan mensen met een verstande
lijke beperking). Dit initiatief krijgt in 2014 een
vervolg.
Felua-groep

20

Abrona

’s Heeren Loo
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ONZE ORGANISATIE
Resultaten 2013

Ambities 2014

Onze ambitie is om het MVO-denken steeds

ESA:

• Intensivering contacten met stakeholders;

Ekro / ESA:

meer te integreren in ons dagelijks denken en

•	Bij alle productiemedewerkers is de gehoor

• Opnieuw ondersteuning goede doelen;

•	Ekro gaat samen met ESA in september 2014

handelen. Wij staan voor gezonde en goed

bescherming gecontroleerd. Aanpassingen in

opgeleide medewerkers die kunnen werken in

de productie zorgen voor minder belasting van

een veilige omgeving. Afgelopen jaar zijn onder

medewerkers en schoner en prettiger werken.

meer de volgende resultaten op sociaal gebied

•	Ontwikkelen Safety Guard Academy voor
gestructureerde opleidingstrajecten;
•	Nieuwe introductietraining op basis van
Safety Guard in het najaar 2014 operatio

met een klas BBL-2 leerlingen starten;
•	Medio 2014 volgen bijna alle medewerkers en
ingeleende medewerkers bij Ekro en ESA de
HACCP-training via e-learning van SVO.

behaald:

Oukro:

neel te hebben in verschillende talen. De

•	Continuering van preventief medisch onder

•	De medewerkers hebben een volledige interne

onderwerpen van de training betreffen naast

Schils:

voedselveiligheid/HACCP-aspecten ook milieu

•	Aanbrengen looppaden en belijning binnen de

zoek bij onze medewerkers;
•	Er zijn meer dan 400 opleidingscertificaten uit
gereikt aan medewerkers van de Nederlandse

opleiding Good House Keeping gevolgd;
•	De leiding is gestart met een opleiding
communicatie (afronding in 2014).

kalverslachterijen voor onder meer BBL, EHBO/
BHV, PEP, AED, HACCP;
•	Fietsenplan uitgevoerd bij Ekro & Oukro (in
2013 voor totaal 40 medewerkers).

Schils:
•	Erkend leerbedrijf voor technische dienst,

T. Boer & zn:

•	Begin 2013 zijn de meeste vetkarretjes in de

•	Aanpassing huisregels (o.a. Good House
Keeping) en veiligheidsboekje;
•	Vier medewerkers volgden opleidingen
dierenwelzijn.

Ekro:
•	In 2014 wordt de eerste robot operationeel:
van de slachtlijn op een koellijn.
ESA:
•	Preventief Medisch Onderzoek opzetten met
representatieve gegevens;
•	Vier medewerkers van de afdeling Technische

of 4 en enkele Hbo’ers). Er zijn twee leerlingen
met BBL-2 bij SVO in Zwolle gestart.

meetbaar maken van de effecten hiervan.

deze gaat levers volautomatisch overhangen

•	Risico-inventarisatie nieuwbouw uitgevoerd;

•	Stagiaires: zeven (de meeste op MBO niveau 3

•	Voortdurend aandacht voor veiligheids- en

•	Opleidingen veiligheid;

Ekro:

afzuiginstallatie;

fabriek van Schils.

gezondheidsbevorderende maatregelen en het

productie en laboratorium.

slachthal vervangen door een automatische

en arbo;

VanDrie België:

Dienst volgen een cursus hoe ze veilig moeten

•	Publicatie en registratie wijziging

omgaan met ammoniak.

arbeidsreglement en CAO.
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VOEDSELVEILIGHEID
Onze eerste verantwoordelijkheid als kalfs

Borging van voedselveiligheid

bewaakt: van de opvang van de kalveren tot en

Strikte naleving hygiëne- en kwaliteitseisen

vleesproducent is dat er betrouwbare, ver

Het produceren van veilig voedsel is in hoofd

met de afzet van het kalfsvlees en de kalfsvellen.

In elke slachterij zijn twee dierenartsen van de

antwoorde voeders en voedingsproducten

letters geschreven bij de VanDrie Group. Wij

De basis van Safety Guard wordt gevormd door

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

op de markt worden gebracht. Het houden

borgen voedselveiligheid door het optimaal

de richtlijnen van ISO 22000 en ISO 14001.

aanwezig, die alle werkdagen continu toezien op

en slachten van dieren, verpakken, etiket

uitvoeren van een aantal maatregelen:

Omdat de traceerbaarheid binnen ons systeem

de juiste uitvoering van onze bedrijfsprocessen bin

teren en transporteren van producten is aan

•	We maken uitsluitend gebruik van veilige voeders,

volledig sluitend is, voldoen wij ruimschoots aan

nen de wettelijke kaders. Zij nemen bijvoorbeeld

strenge regels gebonden. De VanDrie Group

dat wil zeggen uit eigen GMP gecertificeerde

de eisen van de General Food Law: de strengste

dagelijks meerdere steekproeven ter controle van

productiebedrijven;

regelgeving binnen Europa als het gaat om

de slachthygiëne. De grenswaarden en voorge

voedselveiligheid.

schreven maatregelen zijn vastgelegd in een

werkt volgens de hoogste standaarden en
wordt gecontroleerd door de Nederland

+

•	We werken alleen samen met kalverhouders

se Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

die gecertificeerd deelnemer zijn van

Veiligheid en kwaliteit gaan dan ook voor

IKB Vleeskalveren (www.ikbkalveren.nl);

alles en wij streven ernaar die voor 100% te
garanderen. Dat kunnen we via ons eigen
kwaliteitssysteem Safety Guard.

•	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

De VanDrie Group is bezig met kwaliteitsbor
ging vanaf de allereerste schakel in de keten:

Europese verordening en zijn onderdeel van
Klachtensysteem

Safety Guard. Bij de aankomst van de kalveren op

Klanten kunnen altijd bij ons terecht met

de kalverslachterij is altijd een dierenarts aanwezig

opmerkingen of eventuele klachten. Alle

die de kalveren controleert. Vanuit de NVWA zijn

kalverslachterijen hebben een klachten

aan het einde van de slachtlijn drie keurmeesters

afhandelingssysteem.

aanwezig die elk geslacht dier controleren op
afwijkingen.

vitaliteit van de kalveren te vergroten;
• We slachten alleen SKV-waardige kalveren.

de gezondheid van het dier, de veiligheid van

Leveranciersbeoordeling
Elk bedrijf voert zijn leveranciersbeoordeling uit

Food Defense

de diervoeders zodat wij aan het einde van

Speerpunten zijn onder meer kwaliteits- en

voor de leveranciers van goederen en diensten.

Voedselcriminaliteit is een fenomeen waarmee

de keten veilig en kwalitatief hoogwaardig

veiligheidsborging in de complete keten door

De resultaten hiervan worden binnen de bedrijven

ook de VanDrie Group in toenemende mate

kalfsvlees aan onze afnemers kunnen leveren.

Safety Guard, strikte naleving van hygiëne- en

vastgelegd en besproken. De belangrijkste

rekening moet houden. Voedselcriminaliteit

kwaliteitseisen, Food Defense, bacteriologisch

elementen met betrekking tot voedselveiligheid

is bewust handelen om de voedselveiligheid

onderzoek en focus op verantwoord gebruik van

worden benoemd en beoordeeld door de bedrijven.

te ondermijnen. Denk bijvoorbeeld aan het

antibiotica.

Gert van Dijk, Stichting Diergeneesmiddelen

toevoegen van verboden stoffen, vervalsen
Meer informatie over Safety Guard in bijlage 6.

van etiketten en sabotage in de keten. Het

Safety Guard

Zie ook:

management van de VanDrie Group stuurt op

Safety Guard identificeert, controleert en

www.vandriegroup.nl/garanties/safety-guard

bescherming van productieprocessen tegen het

registreert elk kalf tijdens het gehele ketenproces

aanbrengen van deze opzettelijke schade om

via het individuele identificatienummer.

zo bij te dragen aan een veilige en zekerdere

Met Safety Guard hebben wij een

voedselvoorziening. Ter bescherming van de

kwaliteitsprogramma in huis dat de keten

volksgezondheid, onze medewerkers en onze

autoriteit
24
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VOEDSELVEILIGHEID
producten. De getroffen maatregelen zijn ge

absorptie door het kalf van alle grondstoffen/

richt op het verminderen van de kans dat iemand

voeding). Pas als de VanDrie Group het produc

opzettelijk besmetting van de voedselvoorziening

tieproces en de grondstoffen heeft goedgekeurd,

aanbrengt.

mogen ze worden geleverd.

Bacteriologische onderzoeken

VealVision: transparantie door internet

De VanDrie Group neemt zelf ter controle van

De VanDrie Group gebruikt internet om afnemers,

de proceshygiëne steekproefsgewijs, bacteriolo
gische controles aan het einde van de slachtlijn.
In totaal zijn in 2013 meer dan 20.000 onder

Bert Roetert, Voorzitter Centraal Bureau Levensmiddelen.

consumenten en overheden inzicht te verstrekken
over de wijze waarop geproduceerd wordt.
Daarom is www.vealvision.com ontwikkeld, waar

zoeken uitgevoerd bij Ekro, T. Boer & zn en

alle informatie van de ontvangen partij kalfsvlees

ESA. Onder meer is onderzocht op: Salmonella,

kan worden getraceerd. De gebruiker kan met

Listeria, E. Coli O157 EHEC, ESBL, MRSA, Staph.

een wachtwoord via het unieke oornummer

Aureus, Pseudomonas, schimmels en gisten,

de gegevens van het kalfsvlees achterhalen.

Campylobacter en pathogenen. Daarnaast wor

Bovendien kan de gebruiker kennis maken

den veel controles uitgevoerd in de productielijn,

met de kalverhouder, die voor het betrokken

bijvoorbeeld op: legionella, reiniging en desinfectie

kalf verantwoordelijk is geweest. Zo zijn met

(hygiëne), productiewater. Ook worden veel
houdbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en is er

Van van der Weg, Directeur SKV.

VealVision de gegevens van alle kalveren van de
groep beschikbaar; waar ook ter wereld.

toezicht op de hygiëne van de vrachtwagens.
Grondstoffen

Samenwerken met partners

Gezondheidsthema’s

Grondstoffen worden door de VanDrie Group uit

De VanDrie Group hecht waarde aan goede

Op allerlei manieren werkt de VanDrie Group aan

sluitend betrokken van gecontroleerde en gecerti

samenwerking met leveranciers, afnemers,

de gezondheid van de kalveren.

ficeerde producenten/leveranciers. Bij de inname

maatschappelijke organisaties en belangenor

De meeste aandacht gaat uit naar:

worden de grondstoffen gemonitord met het

ganisaties. De VanDrie Group is bijvoorbeeld lid

•	Verantwoord antibioticagebruik en antibiotica

oog op de productie van kalvermelk en muesli.

van de Centrale Organisatie Vleessector (COV)

Producenten dienen garanties te kunnen geven

en van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskal

• Het verkleinen van het risico op dierziekten;

over hoe hun product tot stand komt. Leveran

versector (SKV). COV is een koepelorganisatie die

•	Het onderzoeken van optimale maatregelen

ciers dienen voor elke grondstof specificaties af te

de collectieve belangen behartigt van werkgevers

geven. Wij letten daarbij met name op voedsel

in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal

veiligheid en benutting (opname, vertering en

als internationaal.

resistentie;

om voedselveiligheid te kunnen garanderen.
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VOEDSELVEILIGHEID
SKV is een onafhankelijke stichting die in 1990 is

Verantwoorde voeding

Taskforce Voedselvertrouwen

programma op het gebied van dier- en volksge

opgericht vanuit de sector met als doel:

Kalfsvlees past in een gezond

Het bedrijfsleven in de dierlijke sector (van

zondheid. Het programma is in 2013 van start

•	De kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te

voedingspatroon.

boeren tot supermarkten) heeft samen met

gegaan. Het project 1Health4Food wordt gefinan

De VanDrie Group informeert

staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

cierd door de productschappen en uitgevoerd door

afnemers om kalfsvlees te

en minister Schippers van Volksgezondheid,

het CVI (Centraal Veterinair Instituut), Universiteit

vermarkten als een veilig

Welzijn en Sport in maart 2013 afgesproken

Utrecht, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid

product dat in een gezond dieet past. Bovendien

een Taskforce Voedselvertrouwen in te stellen

en Milieu) en GD (Gezondheidsdienst voor Dieren)

bevorderen;
•	Te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd
wordt zonder gebruik van groeibevorderende
middelen.

is de VanDrie Group aangesloten bij de stichting

om het vertrouwen van de consument in het

in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven,

SKV controleert de aangesloten kalverhouders

Ik Kies Bewust. Waar voorheen het ‘Ik Kies

voedsel te herstellen/behouden. Voor het

waaronder de VanDrie Group. De ambitie is om in

door (onaangekondigde) monsternames en

Bewust’-logo op de verpakking stond, liggen

bedrijfsleven staan consumenten centraal en

de toekomst gezamenlijk een gezonde en veilige

visuele controles van kalveren uit te voeren.

kalfsvleesproducten nu in het supermarktschap

werken incidenten direct door op de reputatie

veehouderij te realiseren. Het landbouwbedrijfs

met het ‘Vinkje’-logo op de verpakkingen. Dit

en de (internationale) markt waarin zij

leven heeft bepaald waar de prioriteiten moeten

Voorlichting kalversector en kalfsvlees

logo voor een gezondere voedselkeuze is het

opereren. De verantwoordelijkheid voor veilige

liggen: bij de ESBL’s en de snelle diagnostiek.

Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) geeft

enige keurmerk dat is toegelaten in Nederland

en betrouwbare voeding ligt primair bij het

voorlichting aan consumenten over de kalfs

door zowel de nationale overheid als de

bedrijfsleven. De overheid is verantwoordelijk

vleessector, het dierenwelzijn van kalveren en de

Europese Commissie.

voor het stellen van de (wettelijke) kaders en

kwaliteit van kalfsvlees. SPK geeft ook berei

het publieke toezicht hierop. De Taskforce

dingstips, recepten en voorlichting over de

zet zich in voor verdere aanscherping van

etikettering op de producten. Daarnaast geeft

ketenkwaliteitssystemen.

SPK regelmatig gastcolleges op scholen en werkt
zij onder andere samen met de Cas Spijkers

Topsector Agri & Food

Academie, Food Valley, Wageningen Universiteit,

De VanDrie Group is lid van de Topsector Agri

Diergeneeskunde Utrecht, Rundveefokkerij,

& Food. De Topsector Agri & Food wil zowel

CAH Dronten, Studievereniging De Veetelers

duurzaamheid als gezondheid de komende jaren

(WUR), VVFC De Uithof, The European Mise en

nog meer aandacht geven. Innovatie is hierbij

Place Cup. Naast onze eigen wedstrijd,

het sleutelwoord.

het Glazen kalf, ondersteunt SPK bijvoorbeeld
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Joop Atsma, voorzitter bestuur Productschap Vee
en Vlees

ESBL’S
Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL’s) zijn

Bocuse d’or, Euro-Toques, Koksgilde,

1Health4Food

enzymen die door bacteriën gemaakt worden

Jeunes Restaurateurs, Les Patrons Cuisiniers,

Een project dat voortvloeit uit de

en die in staat zijn antibiotica af te breken.

Columbus Trophy, Hotellotop. Meer informatie is

Topsector Agri & Food is 1Health4Food.

ESBL-producerende bacteriën worden in toene

te vinden op www.kalfsvlees.nl

1Health4Food is een ambitieus onderzoeks

mende mate bij mens en dier gevonden.
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VOEDSELVEILIGHEID
Ondervoeding bij patiënten en
ouderen is een serieus probleem.
De doelstellingen binnen dit deelprogramma zijn

Cater with Care

Van de thuiswonende ouderen is

onder andere:

De VanDrie Group heeft in samenwerking

35% ondervoed, in zorginstellingen

met andere bedrijven uit de

en ziekenhuizen ligt dit aantal tus

dier naar mens plaatsvindt: direct (via voedsel

voedingsindustrie en zorg- en

sen 40 en 50%. De gevolgen van

van dierlijke en plantaardige oorsprong) of indi

kennisinstellingen

ondervoeding kunnen ernstig zijn:

rect (contact met dieren, producten, milieu);

‘Cater with Care’ opgezet.

langzamer herstel bij ziektes, daling

• Bepalen hoeveel ESBL’s voorkomen in de diverse

Doel van dit project is het

van de weerstand, verhoogde kans

•V
 aststellen hoe de overdracht van ESBL’s van

schakels van de ketens (boerderij, slachterij en

ontwikkelen van een gevarieerd aanbod van

op complicaties. Dit kan leiden tot

verdere verwerking);

smakelijk en onder andere verrijkt eten voor

een negatieve gezondheidsspiraal:

ouderen met (een risico op) ondervoeding. De

langere opnameduur, verhoogd

aan de besmetting van het eindproduct c.q. de

samenwerkende partijen hopen op deze manier

medicijngebruik en toename van

blootstelling van de mens;

bij te dragen aan de preventie en behandeling

zorgcomplexiteit.

• S chatten wat de bijdrage is van deze schakels

•V
 aststellen wat andere bronnen zijn voor over

van ondervoeding bij ouderen. Een gezond

dracht van ESBL’s op de mens (mens op menscon

voedingspatroon verhoogt de kwaliteit van

tacten, huisdieren, ziekenhuis, vakanties);

leven en dringt overgewicht, obesitas en hart-

• Schatten wat het effect is van reducties van
ESBL’s in de diverse schakels op de belasting

en vaatziekten terug. Aan de sector de taak de
consument daarvan te overtuigen.

van het product en daarmee op de blootstel
ling van de mens.
Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassingen
Diagnostiek is van belang om goede keuzes voor
behandeling en preventie te kunnen maken.
Binnen het deelproject rond Diagnostiek wordt
gewerkt aan een tool om antibioticumgevoe
ligheid vast te stellen. Tevens wordt een test
ontwikkeld die in kaart kan brengen of een
bacteriële verwekker gevoelig is voor eerste en/of
tweede keus antibiotica.
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VOEDSELVEILIGHEID
Samenwerking met Wereld Natuur Fonds

“De Global Roundtable for Sustainable

Resultaten 2013

Ambities 2014

voor verantwoord vlees

Beef (GRSB) was erg blij om in 2013 uitge

•	Verdere optimalisatie bij gebruik van ISO 22000

•	Voedselveiligheid en consumentenvertrouwen

De VanDrie Group is sinds 2013 lid van de

nodigd te worden door de VanDrie Group.

Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB).

Cameron Bruett (President GRSB) en ikzelf

•	Toepassing van het ‘vinkje’ op

Bij het GRSB zijn onder meer het

bezochten een aantal bedrijven in Neder

consumentenverpakkingen;

Wereld Natuur Fonds (WNF),

land. Wij waren zeer geïmponeerd. De

• Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB).

• Kwantificeren van Safety Guard doelstellingen;

Rainforest Alliance en Solidaridad aangesloten.

bedrijven zijn vooruitstrevend en investeren

•	Deelname aan het consortium ‘Cater with

•	Continuering van sectorbrede onderzoeks

Als lid van deze Roundtable neemt de

veel in duurzaamheid. Voor de vleessector

Care’ om ondervoeding bij ouderen tegen te

VanDrie Group verantwoordelijkheid om de

heeft het bedrijf een voorbeeldfunctie.

gaan;

productie van kalfsvlees verder te verduurzamen.

Een voorbeeld dat ik nog helder voor ogen

• Voorlichting via Stichting Promotie Kalfsvlees;

voorlichtingsactiviteiten via ‘Het Vinkje’,

Daarnaast draagt het lidmaatschap bij tot

heb, is de wijze waarop zij de kracht van

• Er zijn twee kwaliteitscertificaten gehaald

‘Cater with Care’ en via de Stichting Promotie

de levensvatbaarheid van de kalfsvleessector

traceerbaarheid optimaal benutten. We

op lange termijn. De GRSB missie is om via

waren verheugd dat de VanDrie Group

leiderschap, wetenschap, multi-stakeholder

heeft gekozen om toe te treden tot GRSB

betrokkenheid en samenwerking continu

en zijn erg blij met de toegevoegde waarde

de duurzaamheid van de mondiale rund- &

die zij hebben voor de Roundtable.”

(voedselveiligheid) en ISO 14001 (milieu);

(IFS en ACS) bij VanDrie België.

versterken;
•	Doorontwikkeling van Safety Guard in
samenwerking met SKV en IKB;

proeven;
•	Verdere ontwikkeling en intensivering van

Kalfsvlees;
• Certificering IFS (International Food Standard)
bij ESA.

kalfsvlees waardeketen te verbeteren.
Ruaraidh Petre
Executive Director GRSB

Joop Atsma, voorzitter bestuur Productschap Vee en Vlees
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DIERENWELZIJN
Dierenwelzijn is een wezenlijk onderdeel

Vanaf de aankoop tot aan de slacht wordt de

van Maatschappelijk Verantwoord Onder

gezondheid van de kalveren goed in de gaten

nemen en een uitgesproken ambitie voor

gehouden. Wij zorgen er doorlopend voor dat de

de VanDrie Group. Voor onze onderneming

kalveren een goed gewicht en een goed hemoglo

betekent dit dat wij alles in het werk stellen

bineniveau hebben. Ons beleid is erop gericht een

om de kalveren gezond te laten opgroeien.

te laag hemoglobinegehalte, wat bij kalveren kan

Ger Koopmans, voorzitter LTO Nederland

leiden tot gezondheidsproblemen door bloedar
Het is voor onze groep van groot belang om

moede, te laten stijgen tot de ideale waarde van

en de kalverhouderij. Melkveehouders krijgen

goed samen te werken met de melkveehoude

6 millimol per liter.

intensieve begeleiding bij hun kalveropfok. Met als

rij. De VanDrie Group verwaardt de kalveren

resultaat dat koeien eerder kunnen afkalven en

die men niet inzet in de melkveesector en

Ook de gezondheid van de darmen bij jonge kalve

ze minder uitval hebben. De kalverhouder krijgt

koopt daarnaast kalveren aan van melkvee

ren is van groot belang. Daarom zijn wij gestart met

sterkere kalveren aangeleverd waardoor ook zij

bedrijven uit Noordoost-Europa. Het is heel

proeven met probiotica, levende microbiologische

minder uitval hebben. Ook het antibioticagebruik

belangrijk dat deze kalveren een goede start

voedingssupplementen, in plaats van antibiotica.

zal als gevolg hiervan verminderen.

schappelijk belang van de VanDrie Group en

Hoger percentage

Wanneer het uitvalpercentage minder dan 3% is,

de melkveesector.

Al in 2009 heeft de VanDrie Group een overeen

ontvangt de melkveehouder een bonus over ieder

Bijlage 15: Algemene IKB en Safety Guard eisen

komst gesloten met de Dierenbescherming waarin

afgeleverd kalf aan de VanDrie Group.

kalverhouderij

is afgesproken dat we kalveren minimaal twee

maken. Een gezond kalf is in het gemeen

keer zoveel ruwvoer geven als wettelijk is verplicht.

De eerste resultaten over 2013 zijn veelbelovend.

Vitale kalveren

Muesli heeft een hoog voedingsgehalte en zorgt

Naar aanleiding hiervan is inmiddels een projectdag

De VanDrie Group koopt uitsluitend vitale kalveren

voor een stabiel pensmilieu waardoor de efficiëntie,

georganiseerd waar melkveehouders een kijkje

aan: dieren die sterk en gezond zijn, voldoende

gezondheid en welzijn van het dier geoptimaliseerd

kregen in de wereld van de kalverhouderij.

antistoffen hebben en twee weken na de geboorte

worden. De VanDrie Group produceert al jaren zelf

Daarnaast is met elkaar gebrainstormd over hoe

minimaal 36 kilo wegen. Om te kunnen garande

muesli en ruwvoer.

de uitval onder kalveren verlaagd kan worden. De

ren dat al de kalveren die bij de kalverhouderijen
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VanDrie Group draagt het project een warm hart

binnenkomen aan deze eisen voldoen, streven we

Project kalveruitval verminderen

toe. Het project is gestart met ca. 60 deelnemers.

naar een verdere intensivering van de samenwer

In april 2013 is Alpuro Breeding samen met de

Mede naar aanleiding van de resultaten en het

king met de melkveehouderij. Daarmee kunnen we

VanDrie Group een project gestart om de uitval

enthousiasme van de gedreven deelnemers is

ieder vanuit onze specifieke kennis bijdragen aan

onder kalveren te verminderen. Doel van het project

besloten het project verder op te schalen naar

verbetering van de vitaliteit van de kalveren.

is een brug te slaan tussen de melkveehouderij

ca. 200 deelnemers in 2014.
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duurzaamheid op andere thema’s (bijvoorbeeld

vloertypen geselecteerd voor verder onderzoek

dierenwelzijn of volksgezondheid). Het gaat hier

in de tweede fase. Fase 2 is grootschaliger

bij om integrale verduurzaming die vorm krijgt in

van karakter en wordt uitgevoerd op

onder andere nieuwe stal- of houderijsystemen,

kalverhouderijen in de praktijk. Het onderzoek

fokkerij en diervoeders. De VanDrie Group wil

moet een duidelijk antwoord geven op de vraag

resultaat boeken in systeeminnovatie, integraal

of een alternatieve vloer in vergelijking met het

duurzame veehouderijsystemen en op het gebied

huidige vloertype beter is voor het welzijn van

van duurzaam transport.

kalveren. Het onderzoek loopt tot 31 december
2015. Opdrachtgevers zijn het Ministerie EL&I

Welfare Quality project

(nu EZ) en PVE.

De Nederlandse kalversector heeft stappen

Partners o.a.: De Nederlandse Dierenbescherming,

gezet in het meetbaar maken van dierenwelzijn.

Wageningen UR Livestock Research,

Onderzoekers van Wageningen UR en SKV zijn

Centraal Veterinair Instituut.

in 2013 gestart met het in de praktijk testen
In 2013 werd de Peter’s Farm stal van de familie

van de plannen en ideeën van de Welzijnsmo

Derks uit Sambeek een officiële Beter Leven

nitor Vleeskalveren. Zij doen dit in opdracht van

zichtstal. Zaterdag 26 oktober 2013 vond de eerste

het Ministerie van EZ en het Productschap Vee

Beter Leven open dag bij de familie Derks plaats.

en Vlees (PVV). Er zijn 70 (rosé)kalverhouders
geselecteerd voor dit onderzoek. Gedurende
drie jaar kijken de onderzoekers of de ‘welzijns
monitor’ betrouwbaar is en of hiermee in de
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Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij

dagelijkse praktijk inderdaad het welzijn van

De gezondheid en het welzijn van onze

De VanDrie Group is deelnemer aan de

kalveren in kaart gebracht kan worden. Daar

Gerda en Henk Kruithof, VanDrie Group kalver-

kalveren staat centraal in onze bedrijfsvoering.

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Het

naast kijkt men of de informatie geschikt is voor

houders

Dat uit zich onder meer door een goede

samenwerkingsverband richt zich bij de verduur

gerichte adviezen aan kalverhouders, waarbij

omgang met de kalveren door medewerkers en

zaming enerzijds op vernieuwing en innovatie in

ook de dierenarts en de bedrijfsbegeleider een

leveranciers. De VanDrie Group is voortdurend

de dierlijke ketens, anderzijds ook op het versnel

rol spelen.

op zoek naar verbeteringen in huisvesting

len van verduurzamen door het breed toepassen

en de omstandigheden bij het lossen in de

van nieuwe inzichten. Randvoorwaarde hierbij is

Alternatieven vloerenonderzoek – fase 2

ontvangstruimte van de slachterijen.

dat een verduurzaming op een thema (bijvoor

Na afronding van fase 1 van het vloeren

beeld milieu) niet ten koste mag gaan van de

onderzoek zijn voor de (rosé)kalverhouderij twee
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Verantwoord antibioticagebruik
Het gebruik van antibiotica binnen en buiten

Feiten en cijfers

de veehouderij en antibioticaresistentie ligt flink
onder de loep. De VanDrie Group werkt hard aan

Daling antibioticagebruik t.o.v. 2007

de reductie van antibioticagebruik en daarmee

Immuunsysteem versterken door bacteriën

werken 48 kalverhouders, waaronder 36

Bacterieculturen vormen een ander

VanDrie Group bedrijven, mee aan een sectoraal

alternatief middel dat wordt ingezet om het

onderzoek gericht op de ontwikkeling van

immuunsysteem van de kalveren te versterken.

nieuwe protocollen ter vermindering van

Op 20 bedrijven werd wekelijks door de

MRSA- en resistentieontwikkeling. Bekeken

de vermindering van de resistentieproblematiek.

Overzicht met dierdagdoseringen*

kalverhouder gesproeid met bacterieculturen

wordt of door het hanteren van andere regels en

Alle kalverhouders stellen samen met hun

VanDrie Group kalverhouderijen

in de omgeving van het kalf zodat goede

afspraken ziektes voorkomen kunnen worden.

dierenarts hun reductiedoelstelling van het anti

• 2007

100%

bacteriën de plek in kunnen nemen van slechte,

In combinatie met het reinigen en ontsmetten

bioticagebruik vast en noteren dit in hun Bedrijfs

• 2008

98,5%

ziekteverwekkende bacteriën. Dit project werd

van bedrijven voor de komst van kalveren zou

gezondheidsplan. Structurele veelgebruikers van

• 2009

91%

uitgevoerd samen met de firma NobleBio

dit kunnen leiden tot minder MRSA-infecties en

antibiotica krijgen aanvullende eisen vanuit

• 2010

82%

en LTO. Het project kende drie rondes.

minder kans op resistentie tegen antibiotica.

IKB Vleeskalveren opgelegd. Daarnaast

• 2011

70%

De resultaten op deze bedrijven werden

onderzoekt de VanDrie Group voortdurend

• 2012

57%

vergeleken met de voorgaande rondes, alsook

Wijziging beleid toediening

alternatieven om de weerstand van de jonge

• 2013

54%

met de niet deelnemende contractbedrijven.

diergeneesmiddelen

kalveren te verhogen en ziektes te voorkomen.

Eén van de wijzigingen van de Regeling dierge
* Geeft weer hoeveel dierdagdoseringen

Bij de deelnemende bedrijven werd geen

neesmiddelen in 2013 betrof de voorbereiding

(DDD) antibiotica) een kalf heeft gehad.

sterkere vermindering van het antibioticagebruik

van de zogenaamde UDD-maatregel (Uitsluitend

Homeopathische middelen

De VanDrie Group hanteert een veel nauw-

waargenomen. Het uitvalpercentage is met

Door Dierenarts). De UDD-maatregel is per

Sinds enige jaren werken ruim veertig

keurigere berekening dan standaard. Het

circa 1% verminderd in vergelijking met de niet

1 maart 2014 ingevoerd. De uitgangspunten van

kalverhouders met homeopathische middelen

werkelijke gewicht op het moment van

deelnemende bedrijven. Het toepassen van de

deze maatregel zijn:

ter ondersteuning van het verminderen van

toedienen van de antibiotica is meegerekend

bacterieculturen wordt door de deelnemende

•	Alleen dierenartsen mogen antibiotica toepassen;

het antibioticagebruik. Dit is onbekend terrein

i.p.v. het standaard gewicht. De DDD zijn

kalverhouders als arbeidsintensief beschouwd,

•	Antibiotica mogen niet meer op veehouderijen

voor de sector en is door de VanDrie Group

berekend over de afgeleverde kalveren door

daarnaast geven de kalverhouders aan dat

zelf ontwikkeld. Ook in 2013 noteerden de

Van Drie. Ten opzichte van het MVO-verslag

zij er geen verbetering van waarnemen. Wij

Slechts wanneer voldaan wordt aan strikte

homeopathiebedrijven een positief verschil ten

2012 zijn nu exacte percentages gebruikt en

zoeken naar toepassingen om het sproeien van

voorwaarden op het gebied van diergezond

opzichte van de VanDrie Group gemiddelden

is de periode afwijkend.

deze bacterieculturen voor de kalverhouders te

heidsmanagement en antibioticumgebruik kan

verlichten.

gebruik gemaakt worden van een uitzondering

In 2013 zijn de diverse projecten uitgevoerd.

en in vergelijking met de resultaten op deze
bedrijven voordat ze deelnamen aan de

waarmee het voor de veehouder mogelijk is om

homeopathie werkgroep. Twee keer per jaar
komen de deelnemende kalverhouders bij elkaar.

38

aanwezig zijn.

* bron: Rapport van het Europees Geneesmiddelen
Agentschap (EMA) 2011

Minder MRSA-infecties

zelf antibiotica toe te passen en op het bedrijf

In samenwerking met de faculteit

voorhanden te hebben.

Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht
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mate bij aan een gezonde kalveropfok. Dat begint
al bij de melkveehouderij waar het kalf wordt ge
boren en minimaal twee weken verblijft. De Van
Drie Group heeft de ambitie om de bevordering
van diergezondheid samen met de melkveesector
op te pakken omdat een goede gezondheid van
het kalf van gemeenschappelijk belang is.
Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren

Verbeteren ventilatietechnieken

De VanDrie Group is deelnemer aan het Garan

De leefomstandigheden van de kalveren worden in

tiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren (GTSKV),

de gaten gehouden via Safety Guard. Dit systeem

“Het belang van een gezonde veestapel is enorm.

waarmee op elk moment van een internationaal

zorgt er ook voor dat de SKV zonder problemen

Voor ons imago, voor ons inkomen, maar zeker voor

transport SKV-kalveren zijn te traceren. Dit is

en heel transparant controles kan uitoefenen

onze dieren. Dat belang verdient daarom alle aandacht

belangrijk mocht er bijvoorbeeld een uitbraak

op het welzijn van onze kalveren. Er is ook veel

van de ondernemer, zijn dierenarts, ketenpartners en

zijn van een dierziekte. De VanDrie Group streeft

aandacht voor ruime, lichte en goed geventileerde

overheid. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen

ernaar uitsluitend samen te werken met gekwalifi

huisvesting van de kalveren. Zo zijn ook afgelopen

naar elkaar toe. Voor de kalverhouder enerzijds dat hij

ceerde en erkende handelaren en transporteurs.

jaar de ventilatietechnieken weer verbeterd.

gezonde en vitale kalveren ontvangt en dat de kalver

De VanDrie Group onderhoudt wekelijks contact

sector anderzijds in samenwerking met alle andere vee

met de kalverhandelaren en heeft dagelijks/weke

Het is belangrijk dat dierziektes worden voorko

houderijsectoren waken over de mogelijke insleep van

lijks contact met transporteurs.

men. Jonge kalveren zijn gevoelig voor het oplo

ongewenste dierziektes. Dat betekent dat we samen

pen van ziekten. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld

de schouders moeten zetten onder een gemeenschap

Duurzaam transport

Nederlandse Dierenbescherming. Het kalfsvlees dat

leiden tot beschadiging van het darmkanaal,

pelijke aanpak en indien nodig met elkaar verantwoor

Het transport van de dieren dient zo diervriende

onder het Beter Leven kenmerk valt, voldoet aan

waardoor andere infecties makkelijk kunnen aan

delijkheid kunnen en willen nemen. Dat verdienen we

lijk mogelijk te gebeuren in wagens met een zo

hogere eisen op het gebied

slaan. Ziektepreventie is daarom cruciaal, zeker in

met elkaar. Dus niet alleen, maar samen is mijn motto,

goed mogelijk klimaat. Voor het transport worden

van dierenwelzijn. Zo schrijft

de eerste weken na de geboorte.

nationaal en internationaal, want de Nederlandse vee

onder meer Comfort Class vrachtwagens gebruikt,

de Dierenbescherming

houderijbelangen houden niet op bij de grens.”

die volledig klimaatgestuurd zijn en voorzien zijn

voor dat de ruwvoerverstrekking ruim boven de

Voorkomen dierziektes

Voor de VanDrie Group, en de kalversector in het

De VanDrie Group heeft kalfsvlees met het
Beter Leven kenmerk, afgegeven door de

WWW.DIERENBESCHERMING.NL

van camera’s waardoor de chauffeur letterlijk

Europese normen moet zijn, zodat ook de hogere

algemeen, is het minimaliseren van risico’s een es

Toon van Hoof, melkveehouder en LTO

zicht heeft op hoe het de kalveren vergaat. In de

Hemoglobinewaarden gerealiseerd worden. Alle

sentieel onderdeel van het beleid. Goede huisves

portefeuille Diergezondheid en Dierenwelzijn

wagens staan of liggen de kalveren op stro en

kalveren die gehouden worden door de VanDrie

hebben ze de mogelijkheid om water te drinken.

Group voldoen aan deze extra eisen. Beter Leven

ting, verzorging en voeding dragen in belangrijke

40

Beter Leven kenmerk
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stelt ook andere eisen, zoals

Resultaten 2013

Ambities 2014

limieten aan transportafstanden voor kalveren.

•	Initiatief tot en deelname aan probiotica proeven;

•	Continuering van probiotica proeven en

De Dierenbescherming heeft het recht

•	Verhoging van percentage ruwvoer door

onaangekondigde controles te houden.

muesli standaard in menu van kalf op te

Sinds 2009 verkoopt de VanDrie Group

nemen;

producten die het Beter Leven kenmerk van de

• Deelname Welzijnsmonitor Vleeskalveren;

Dierenbescherming dragen.

•	Verbetering ventilatietechnieken in de 
Frauke Ohl, Phd, Professor of Animal Welfare &

Stichting Brancheorganisatie Kalversector

Laboratory Animal Science, Universiteit Utrecht

(SBK)

kalverstallen;
•	Proeven met nieuwe stalvloeren om loop- en
liggedrag te optimaliseren;

De Nederlandse kalversector (LTO Vakgroep

en weging, classificatie en de regeling IKB

• Opleiding tot Animal Welfare Officers;

kalverhouderij, Nevedi en COV) heeft in 2013 de

Vleeskalveren.

•	Uitbreiding eigen Kalverinfonet (afleverplanning

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

inzichtelijker voor kalverhouders);

opgericht. In het bestuur van SBK is de gehele

SBK gaat ook onderzoek verrichten op het

kalfsvleesketen, waaronder de VanDrie Group,

gebied van diergezondheid, voedselveiligheid,

vertegenwoordigd. De stichting functioneert als

dierenwelzijn, kwaliteit en kalvervoeding.

interbrancheorganisatie (IBO) zoals beschreven in

•	Bijna 50% reductie van dierdagdoseringen
antibiotica (2007-2013);

implementeren van de aanbevelingen;
•	Participatie in de uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij;
•	Diverse onderzoeksproeven initiëren of
ondersteunen op vlak van dierenwelzijn;
•	Uitvoering van fase 2 van de stalproeven en
vervolgens het implementeren van de
aanbevelingen;
•	Continuering opleiding tot Animal Welfare
Officers;
•	Mogelijkheden onderzoeken deelname
Business Benchmark on Farm Animal Welfare
(BBFAW);

• Positieve resultaten in homeopathieproeven;

• Verder terugdringen uitval kalveren;

•	Vermindering uitval bij toediening van

• Project ‘kalveruitval verminderen’ opschalen;

het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Food4Livesolutions

SBK is opgericht met het oog op het verdwijnen

Samen met TNO, UMC en FrieslandCampina

• Antibioticareductie behaald door vaccinatie;

van de productschappen. Doel van SBK is om de

werkt de VanDrie Group aan het project

• Deelname aan sectorale onderzoeken.

productie, verwerking en afzet van kalfsvlees te

Food4Livesolutions. Binnen dit project wordt

bevorderen voor belanghebbenden in de keten

kennis en ervaring van humane en dierlijke

van productie tot en met afzet van kalfsvlees.

voedingssystemen en gezondheid gekoppeld

bacterieculturen;

•	Verder inzetten op verantwoord antibiotica
gebruik en zoeken naar weerstandsverhogende
maatregelen;
• Optimalisatie monitoringsmethode dieren
welzijn bij ESA.

om te komen tot nieuwe voedingsconcepten
Daarnaast wil SBK de transparantie van de markt

welke de gezondheid van kalveren vergroot en

bevorderen als ook de kwaliteit, gezondheid

vermindering geeft van medicijngebruik.

en voedselveiligheid in de keten van voer tot
kalfsvlees. Hiervoor zal de organisatie een
aantal publieke taken overnemen van het
huidige productschap, waaronder de monitoring
van kritische stoffen, antibiotica, slachting
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De vraag naar voedsel neemt wereldwijd in

en daardoor zo min mogelijk echt afval. In een

Energie-efficiëntie - Meerjaren Energie

Efficiënt gebruik grondstoffen

de komende 40 jaar met ongeveer 65% toe.

breder verband is dit principe onderdeel van

Afspraken (MJA-3)

We gaan efficiënt om met grondstoffen. Door

Tegelijkertijd raken fossiele grondstoffen uit

de wens om de CO2-footprint van de groep te

De Meerjaren Energie Afspraken (MJA-3)

lopend worden hoeveelheden en samenstellingen

geput. Aan de agrarische sector de uitdaging

verkleinen door de verspilling te verminderen en

maakten duidelijk dat in de vleessector tot 50%

van veevoeders verbeterd en aangepast waar

om met minder grondstoffen meer productie

mest en andere afvalstromen te verwaarden.

energiebesparing gerealiseerd kan worden.

door verspilling wordt tegengegaan. Zo worden

Onze veevoederbedrijven en kalverslachterijen

door onze voederfabrieken Alpuro, Navobi, Schils

te realiseren. De VanDrie Group streeft naar
minimale belasting en maximale besparing.

Reductie milieubelasting

conformeren zich aan het MJA-3- Energie

en Tentego de inkoop van de grondstoffen en de

Wij streven naar zo min mogelijk verspilling,

Energiebesparing, transport in tijd en af te

Efficiency Plan. In 2013 is een plan ingediend

productie van de voeders aangepast en mede

beperking van energie en CO2 en maximale

leggen kilometers zo efficiënt mogelijk indelen,

met als doelstelling: tot 2016 jaarlijks 2% energie

bepaald door de productiekengetallen, behaald

verwaarding van reststromen. Bovendien

optimaliseren koelproces, warmtekrachtinstalla

besparen ten opzichte van het energieverbruik in

bij de kalveren van VanDrie Group. Ook onze

streven we naar een harmonieuze inpassing

tie; het reduceren van milieubelasting door onze

2011. Lees meer in bijlage 10.

bedrijven in Frankrijk en Duitsland en Italië hebben

van onze bedrijfsactiviteiten in de wereld om

bedrijfsvoering kent vele vormen. Centraal staat

ons heen. In de praktijk betekent dit dat de

dat de VanDrie Group groot belang hecht aan

Koelen en vriezen

omgeving zo weinig mogelijk of geen last

samenwerking en een sectorbrede aanpak.

De VanDrie Group wil het koelproces verder

Duurzame verpakkingen

optimaliseren. Door toepassing van andere

Alle kartonnen vleesdozen die onze Nederlandse

heeft van onze bedrijvigheid. Als het gaat om

efficiëntieprogramma’s.

de omgeving valt ons beleid in twee terreinen

Mest, een hoogwaardig product

koelmethoden wordt de houdbaarheid van de

kalverslachterijen gebruiken voldoen aan het

op te splitsen: de gesloten kringloop in onze

Mest wordt in Nederland vooral gezien als afval.

producten verlengd en de hygiëne gewaarborgd.

FSC (Forest Stewardship Council)-keurmerk. Onze

bedrijfsvoering en reductie van milieubelas

De VanDrie Group wil het mestbeleid over een

Het resultaat hiervan is minder verspilling.

dozenleverancier heeft als duurzaamheiddoelstel

ting. Meer informatie in bijlage 8.

heel andere boeg gooien. De VanDrie Group

ling om de fossiele CO2 uitstoot in hun fabrieken in

ziet mest juist als een waardevolle grondstof in

Verdere optimalisatie transport en logistiek

2020 met 20% te verlagen ten opzichte van 2005.

Gesloten kringloop

de ‘biobased economy’, vol mineralen, organi

Wij werken eraan dat elke kilometer die

Deze duurzaamheidsacties leveren omgerekend

De gesloten kringloop is gebaseerd op het

sche stoffen en energie. Wereldwijd gaat er een

binnen onze bedrijfsvoering wordt gereden

voor onze Eurodoos de volgende CO2 besparing

Cradle to Cradle-principe: recycling, verwaarding

tekort ontstaan aan mineralen die nu via de mest

optimaal benut wordt. Dit betekent dat wij

op: in 2010 waren de emissiecijfers nog 1,053 t

nog grotendeels verloren gaan. Daarom pleiten

niet alleen bekijken wat de kortste route

CO2/ton en in 2012 1,024 t CO2/ton.

wij ervoor om ruimte te bieden aan de raffinage

in tijd en kilometers is tussen bedrijven en

[Bron: Smurfit Kappa].

van mest om de waardevolle componenten eruit

bedrijfsonderdelen, leveranciers, afnemers en

te destilleren. Wij willen er graag een hoogwaar

samenwerkende partijen; wij streven er ook

dig product van maken, met opbrengst, waar

naar om onze transportwagens voor veevoer

door de zogenaamde mestoverschotten worden

vol heen en weer te sturen en dus geen ‘lege’

gesaneerd. Lees meer in bijlage 9.

transportkilometers te maken.
Lees meer in bijlage 11.

Martin Scholten, Directeur Animal Sciences Group
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Ingebruikname warmtekrachtinstallatie

Zoveel mogelijk van het kalf benutten

Het Italiaanse Zoogamma is gespecialiseerd in

Wij streven naar het verwaarden van alle delen

het produceren van kalvermelkpoeders, fok

van het kalf, dus ook organen en bijproducten

melk en zuivelgrondstoffen. Zoogamma heeft

waarvoor in Nederland nauwelijks een markt is.

in Casalbuttano een warmtekrachtinstallatie in

Deze bijproducten exporteren we naar landen in

gebruik genomen. Deze installatie produceert

Azië, Zuid-Europa en het Midden-Oosten waar

elektriciteit met behulp van aardgas. De installa

de consumenten deze producten zeer waarderen.

tie produceert circa 75% van de energiebehoefte

Zo wordt van het kalf vrijwel alles verwaard.

van de locatie. De restwarmte wordt met name

Het weinige dat nog overblijft, gaat naar een

gebruikt voor het concentreren en drogen van

destructor en wordt omgezet in groene stroom.

wei. Met de ingebruikname is een reductie van

Hieronder een overzicht wat er met een kalf

76% aan elektriciteit behaald.

gebeurt.
• Karkas - Vlees geheel of in delen verkocht;

Broeien

• Organen;

Het broeien van kalfsproducten, zoals koppen,

• Broeiproducten;

poten, pensen en boekmagen wordt al sinds

• Mest (kunstmestkorrels);

mensenheugenis gedaan. Met name uit

• Pens (humane consumptie);

Frankrijk is hier veel vraag naar. Inmiddels zijn

•	Bloed (bloedplasma - cosmetische industrie);

broeiproducten niet meer weg te denken.

• Kalfsvellen;

Arabische en Afrikaanse afnemers behoren tot

• Vet (vetsmelterij);

de vaste klantenkring. Rond de eeuwwisseling

• Afval (stroom/energie);

was het moment voor T. Boer & zn om

•	Botten (lijm, gelatine, bindmiddel: winegums/

haar bestaande slachterij te herinrichten als

dropjes);

basisindustrie en primair aan dat proces ook

• Voetpapjes (petfood - hondenbot);

de broeiactiviteiten toe te voegen. Gelijktijdig

• Luchtpijp (petfood);

met de keuze voor de basisindustrie (slachten/

• Boekmaag (humaan - petfood);

broeien, koelen/verladen, verdelen/uitbenen)

• Lebmaag (kaasindustrie - stremsel).

heeft T. Boer & zn gekozen voor een separaat
logistiekcentrum. Broeien is nu een vast
bijdragend bedrijfsonderdeel dat integraal
verweven is met de gehele bedrijfsvoering.
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OMGEVING & MILIEU
Conserveren kalfsvellen

Feiten en cijfers

Oukro is gespecialiseerd in de verwerking
van de kalfsvellen. Oukro heeft zich tot doel

Aantal kalfsvellen per jaar

gesteld het aantal kilo’s zout per kalfsvel terug

2007

1,1 miljoen

te brengen. Van 2009 tot en met 2013 is het

2008

1,3 miljoen

aantal kilo’s zout dat per kalfsvel wordt gebruikt

2009

1,2 miljoen

teruggebracht van 6,7 kilo naar iets meer dan

2010

1,3 miljoen

5,4 kilo. Bovendien probeert Oukro steeds meer

2011

1,25 miljoen

vellen vers aan te leveren zodat het zouten van

2012

1,3 miljoen

de kalfsvellen niet meer nodig is. In 2013 lag het

2013

1,4 miljoen

aantal niet gezouten kalfsvellen op 25% voor
2014 is de doelstelling om 30% niet gezouten

Overzicht niet gezouten kalfsvellen

kalfsvellen te verladen.

per jaar
2009

6,7%

De pekel die vrijkomt na het proces van het

2010

13%

zouten van de kalfsvellen wordt gebruikt voor

2011

18,3%

het zouten van kopvellen. Een kalfsvel brengt

2012

14%

gemiddeld per kilo net zoveel op als kalfsvlees.

2013

25%

De kwaliteit van onze kalfsvellen wordt alom
gewaardeerd. Grote high-end merken van

Overzicht aantal kg zout per kalfsvel

tassen, schoenen etc. zijn de afnemers. Op

2009

6,70 kg

onze houderijen streven wij er samen met onze

2010

6,54 kg

kalverhouders naar om de schade op de vellen

2011

5,92 kg

van de kalveren, door bijvoorbeeld ectoparasieten,

2012

5,36 kg

te minimaliseren. Het streven is om slachtschade

2013

5,44 kg

en/of nerfschade tot een minimum te beperken.
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OMGEVING & MILIEU
Feed4Foodure

houderij-omstandigheden en emissies verder

De voetafdruk van een kalf

overgestapt op het gebruik van verantwoorde

Feed4Foodure is een publiekprivate samen

te verlagen. Het onderzoeksprogramma heeft

Om de voetafdruk van de productie van

of duurzame soja voor de productie van vlees,

werking tussen het ministerie van Economische

de ambitie om een substantiële bijdrage

kalfsvlees goed te kunnen bepalen en om aan

zuivel, eieren en andere voedingsmiddelen.

Zaken en een consortium van verschillende

te leveren aan een duurzame en gezonde

te geven hoe deze te verlagen, zijn uniforme

partijen uit de diervoedingsindustrie en de

veehouderij in Nederland en tegelijkertijd de

spel- en rekenregels nodig. De VanDrie Group

De Task Force Duurzame Palmolie stelt zich

dierlijke productieketen, waaronder o.a. de

Nederlandse concurrentiepositie in een mondi

is samen met de veevoedersector in 2009 met

tot doel om uiterlijk eind 2015 alle voor de

VanDrie Group en Wageningen UR Livestock

ale markt te versterken.

dit project gestart. Dit Nederlandse initiatief

Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam

heeft een rekenmodel opgeleverd dat in 2012

of verantwoord in te kopen. Met duurzame

Global agenda for sustainable livestock

op Europees niveau geaccepteerd is en in april

palmolie wordt bedoeld dat de palmolie is

Samen met andere agendapartners van de

2014 door de FAO als wereldrichtlijn wordt

gecertificeerd volgens de principes van de

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve

Global agenda for sustainable livestock ontwik

gepubliceerd. Deze spelregels hebben tot een

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

samenwerking met andere onderzoeksprogram

kelt de VanDrie Group tools, afspraken en kaders

substantiële verlaging in de voetafdruk geleid

ma’s, een substantiële bijdrage te leveren aan

ter ondersteuning van goed mestbeheer en het

voor de bijproducten en vooral voor gedroogde

De VanDrie Group werkt samen met Nevedi en

de verdere ontwikkeling van een duurzame en

recyclen van mest.

wei. Een vergelijkbaar traject voor kalveren loopt.

Natuur & Milieu aan het project Alternatieve

In opdracht van de sector zijn de methodologie-

eiwitten. In dit project wordt gekeken

Research. Het project Feed4Foodure loopt van
1 januari 2013 t/m 31 december 2016.

gezonde veehouderij in Nederland én de Neder
landse concurrentiepositie in een mondiale markt

Livestock Environmental Assessment and

afspraken voor het kalf in december 2013

naar de mogelijkheden van alternatieve

te versterken. Daarbij zijn doorbraken noodzake

Performance (LEAP) Partnership

afgerond en liggen nu ter goedkeuring voor

eiwitgrondstoffen voor kalveren als vervanger

lijk op het gebied van diervoeding en voedings

De VanDrie Group is partner van LEAP. Het is

bij FAO.

van soja. Via dit project wordt een bijdrage

systemen. Daarbij zijn drie prioriteiten benoemd

een wereldwijd initiatief met deelnemers uit de

in dit meerjarige onderzoeksprogramma:

dierlijke sectoren. Het doel is gezamenlijk een

Verantwoord diervoeder

voetafdruk van gebruikte grondstoffen verder te

1.	“Meer met minder d.m.v. efficiënt nutriëntge

ambitieuze richtlijn te ontwikkelen ter verbete

Samen met onder meer de Nederlandse

reduceren.

bruik” om daarmee de ecologische footprint

ring van de milieuprestaties in de dierlijke ketens.

Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) is de

van de veehouderij te verkleinen;

Het LEAP partnerschap is door de FAO (Food and

VanDrie Group betrokken bij de verduurzaming

Veel duurzame initiatieven kalverhouders

Agriculture Organisation of the United Nations)

van diverse componenten in diervoeders.

Binnen de kalverhouderij worden veel

om daarmee een substantiële bijdrage te

opgericht in 2012. Onder andere het

Speerpunten zijn soja, palmolie en alternatieve

duurzaamheidsinitiatieven geïnitieerd door

kunnen leveren aan een vermindering van

Wereld Natuur Fonds, IFIF en het International

eiwitten.

de kalverhouders. Enkele voorbeelden zijn:

het gebruik van diergeneesmiddelen en het

Meat Secretariat zijn lid van LEAP.

2.	“Voeding, darmgezondheid en immuniteit”

verbeteren van het dierenwelzijn;
3.	Onderzoek betreffende “Maatschappelijk
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geleverd om duurzaamheidsaspecten en CO2

zonne-energie, houtkachels, mestbanden/Verantwoorde soja voldoet aan de milieu

schuiven, luchtwassers, brandveiligheid en

en sociale criteria van RTRS (Round Table

mestverwerking.

verantwoorde veehouderij”, om daarmee

on Responsible Soy). Doelstelling is dat

dieren adequaat te kunnen voeren in nieuwe

de Nederlandse markt in 2015 volledig is
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OMGEVING & MILIEU
Resultaten 2013

ESA:

Oukro:

Onze ambitie is om de gehele keten te

•	Nieuwe energiezuinige, frequentie geregelde

•	Verdere daling zoutgebruik;

verduurzamen en stappen te zetten in iedere
schakel van de keten. In 2013 hebben we binnen
al onze productieonderdelen resultaten geboekt
op het gebied van milieu.
•	Deelname uitvoeringsagenda Duurzame

koelcompressoren;
•	Ombouw van de koeling met vraag en aanbod
gestuurde regelkleppen;
•	Verantwoord zuiveren van gebruikt water door
optimalisatie biologische zuivering.

•	25% verkoop van verse kalfsvellen;
•	Daling van het aantal transportbewegingen
met 34,98%;
•	Alleen nog maar electrische vorkheftrucks;
•	Gecertificeerd voor ISO 9001.

Veehouderij/Routekaart Vlees;
•	Vervangen koudemiddel R22 in alle
koelinstallaties en airco’s;
•	Vanaf 1 januari 2013 is de VanDrie Group
in zee gegaan met een tweetal leasemaat

Ekro & Oukro:

Schils:

•	Uitwisseling van de warmte die vrijkomt tijdens

•	Diverse proeven met droge koelluchtinstallatie;

het productieproces;
•	Vervanging R22 koude installatie.

bedrijfswagenpark (personenauto’s) vervangen.

Eurolat:

Er is steeds meer aandacht voor zuinige auto’s

•	Energiemanagementsysteem (ISO 50001:2011)

enkele bedrijven zijn al elektrische laadpalen
geplaatst.

gerealiseerd;
•	Het energieverbruik is per 100 kilo met bijna
8% gedaald.

T. Boer & zn:
•	Implementatie milieuzorgsysteem;
•	Realisatie ISO 14001;
•	Ingebruikname gebouwbeheersysteem.

Ekro:

Navobi:

Tentego:

•	Optimalisatie koelinstallatie en afkoeltraject

•	Ledverlichting productiehal met daglichtrege

•	Verhoging opslagcapaciteit;

(266 ton minder CO2 emissie);
•	Centralisering persluchtopwekking;
•	Centraal vacuümsysteem;
•	Uitbreiding warmteterugwinning.
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•	Project ter vermindering verpakkingsmateriaal;
•	Optimalisatie verlichtingsplan.

schappijen. Elk jaar wordt circa 25% van het

(van zuinige diesels tot aan hybride auto’s). Bij

• Onderzoeksproject nieuwe koelinstallatie walsen;

ling (overdag) en bewegingsmelder (’s nachts);
•	Uitschakeling persluchtcompressoren en lucht
droger in het weekend;
•	Mengers in vetafdeling na elkaar geschakeld.

•	Zuinigere compressoren;
•	Afzuiging in de bulkverlading;
•	Automatische uitschakeling perslucht;
• 4% minder energieverbruik per tonnage.
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OMGEVING & MILIEU
Ambities 2014

Alpuro

Oukro

•	Uitvoering geven aan MeerJaren Energie

•	Vermindering transportbewegingen door vergro

•	Vermindering aantal transportbewegingen met 5%;

Afspraken (MJA-3); reductie energieverbruik
2% per jaar;
•	Medestanders vinden voor visie op mestbeleid;
•	Deelname IDS ketenarrangement voor duurzame

ten grondstofopslag;
•	Plaatsen houtkachels voor warmte opwekking;
•	Persmotoren vervangen door nieuwe energie
zuinige IE3 motoren.

•	5% meer kalfsvellen ongezouten
verladen t.o.v. 2013;
•	Verdere optimalisatie zoutgebruik;
•	Uitvoering van ISO 14001.

soja;
•	Minder CO2-uitstoot en meer hernieuwbare
energie;
•	Toenemende schaarste aan land, water en
andere natuurlijke hulpbronnen tegengaan;
•	Grondstoffen: In 2015 komt 85% van de

Ekro

Schils

•	Uitbreiding warmte terugwinning (verwachte

•	Nieuwe koelinstallatie walsen;

besparing 535 ton CO2 emissie);
•	Energiereductie door efficiënter gebruik van
de verlichting (verwachte besparing 2 ton CO2

grondstoffen uit een straal kleiner dan 2.000

emissie), Uitvoering meerjaren onderhoudsplan

km, 75% uit een straal kleiner dan 1.000 km,

(MJOP).

uit een straal kleiner dan 250 km. (Transport

ESA

overzicht 2013 zie bijlage 11);

•	Optimaliseren mestafvoerstroom;

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 maatre

•	Afname water als katalysator en opwaarderen

•	Vervangen snijmachine.
T. Boer & zn
R22 naar R134a;
•	Onderzoek en realisatie nieuwbouw koeling (incl.
warmteterugwinning), optimaliseren afvalstromen,

mest door afvoer hoogwaardige mestconfigura

persluchtoptimalisatie, analyse waterverbruik,

tie naar biovergistingsinstallatie;

optimalisatie verlichting keldercellen, optimalisatie

•	Waterverbruik minimaliseren zonder koel

verlichtingsplan.

effectiviteit te verliezen door gebruik nozzles
(sproeikopjes).

Tentego
•	Verdere verlaging persluchtdruk van compressoren,

gelen en innovaties in de keten 30% energie
besparen in 2030.

•	Opzetten milieulogboek;

•	Realisatie ombouw centrale koelinstallatie van

50% uit een straal kleiner dan 500 km, 25%

•	Voor de productie van kalvermelk en ruwvoer:

•	Terugdringen verbruik verpakkingsmateriaal;

Navobi

wat zorgt voor minder energieverbruik;

•	Verlagen druk in het persluchtnet;

•	Optimalisatie monitoring energieverbruik;

•	Plaatsing persluchtdroger met dauwpunt

•	Reductie persluchtlekkages;

meting.

•	Vervanging alle HCFK houdende middelen (R22);
•	Reductie transportkosten met 5%;
•	Introductie digitaal voeder bestellen.
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SAMENVATTING
Hieronder vindt u onze belangrijkste resultaten
in 2013 in onze vier MVO-pijlers kernachtig
samengevat.

Onze organisatie

Dierenwelzijn

• Meer dan 400 opleidingscertificaten uitgereikt;

• Deelname aan probioticaproeven;

•	Stijging Transparantiebenchmark naar een

• Deelname Welzijnsmonitor Vleeskalveren;

gedeelde 51ste plaats;
•	De Franse mededingingsautoriteiten hebben

• Uitbreiding eigen Kalverinfonet;
• Samenwerking voor vitale kalveren;

in september 2013 de definitieve goedkeuring

• Onderzoek alternatieve vloeren;

gegeven aan de overname van Tendriade;

• Inzet duurzaam transport.

• Ondersteuning goede doelen;
• Introductie Safety Guard Academy;
• Opleiding Animal Welfare Officers.

Voedselveiligheid
•	Grote reductie dierdagdosering antibiotica
(2007 – 2013);
• Positieve resultaten homeopathieproeven;
• Het ‘vinkje’ op consumentenverpakking;
• Deelname aan Cater with Care;
•	Aansluiting bij Global Roundtable for Sustainable
Beef (GRSB);
• Food defense.

Omgeving & milieu
•	Deelname Uitvoeringsagenda Duurzame
Veehouderij / Routekaart Vlees;
•	Bedrijfswagenpark steeds zuiniger en minder
milieubelastend;
•	Vervangen van het koudemiddel in alle
koelinstallaties en airco’s door een duurzamer
middel;
• Mest vol waarden.
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VERANTWOORDING
De verslagperiode betreft de periode van

De kwantitatieve gegevens in dit MVO-verslag

Dit MVO-jaarverslag staat ook als PDF en

1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

worden verzameld uit de financiële systemen,

flipbook (met filmpjes) op de website:

personeelsmanagementsystemen, management

www.vandriegroup.nl/mvo Hier vindt u tevens de

De criteria van de Transparantiebenchmark van

informatiesystemen en Safety Guard (manage

GRI-index met verklarende woordenlijst.

het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en

mentrapportages Kwaliteit, Milieu en Arbo) van

de GRI-3.1 richtlijnen zijn meegenomen in de

de VanDrie Group. We hebben niet voor alle

De VanDrie Group stelt jaarlijks ook een financi

totstandkoming van dit verslag.

informatie een geautomatiseerd informatiesys

eel jaarverslag op. Het financieel verslag

teem. Aan de hand van een gestandaardiseerde

over 2012 is gecontroleerd door de accountants

De criteria van de Transparantiebenchmark zijn

rapportagetemplate verzamelen we op jaarbasis

van Mazars. Dit verslag ligt, op afspraak, ter

ten opzichte van 2012 gewijzigd. De nieuwe cri

alle informatie. Het merendeel van de kwanti

inzage op het hoofdkantoor.

teria hebben meer aandacht voor waardecreatie

tatieve informatie in dit verslag is gemeten. De

en relevante niet-financiële informatie (materiali

managementrapportages worden ter goedkeu

teit). In dit MVO-verslag geven wij daarom extra

ring voorgelegd aan het directieteam.

aandacht aan waardecreatie en materialiteit dan
vorig jaar. In dit MVO-verslag hebben we ook

De data hebben betrekking op bedrijven waarin

kort gerefereerd aan de acquisitie van Tendriade

de Van Drie Holding B.V. een meerderheids

die in september 2013 is afgerond (zie bijlage 1).

belang heeft, tenzij anders aangegeven. In de

Dergelijke informatie is van belang omdat de

komende jaren willen wij de volledigheid van het

overname een flinke groei met zich mee brengt

MVO-jaarverslag verder vergroten door op alle

voor de VanDrie Group.

indicatoren gegevens voor de gehele organisatie
te verzamelen. Het MVO-verslag is in diverse

Conform de GRI-richtlijnen hebben wij aan de

klankbordgroepen binnen de groep getoetst op

hand van een materialiteitsanalyse (in bijlage

accuratie.

13) een verdeling & prioritering gemaakt van de
verschillende maatschappelijke thema’s die mo

Dit jaar hebben wij voor het eerst onze accoun

menteel actueel zijn of waar wij rekening mee

tant van Mazars gevraagd een beoordeling uit te

moeten houden voor de toekomst. Dit vormt

voeren op een selectie van indicatoren voor onze

een belangrijke input voor ons MVO-beleid.

Nederlandse activiteiten. Het assurance rapport

Deze thema’s worden in de loop van het

en de beoordeelde gegevens vindt u in bijlage

verslag behandeld en staan ook vermeld op de

15 en bijlage 16.

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

Frankrijk

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

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

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

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

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
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

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

Tendriade
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

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

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

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

Italië
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

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

België
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

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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BIJLAGE 1
Organisatiestructuur van VanDrie Group

Ontwikkelingen 2013

NEDERLAND

DUITSLAND

De VanDrie Group is een kalfsvleesintegratie en

In september 2013 heeft Van Drie France het

A. VanDrie Group

N. Eurolat

ziet het als haar kerntaak om kalfsvlees

bedrijf Tendriade overgenomen. Met deze stap

Van Drie

van de hoogste kwaliteit te leveren. We hebben

versterkt de VanDrie Group de positie op de Eu

Tentego

een vaste overeenkomst met circa 1.100

ropese kalfsvleesmarkt en wordt het afzetgebied

B. Alpuro

BELGIË

betrokken contractkalverhouders. De groep

verder vergroot. Tendriade is gespecialiseerd in

C. Ekro

P. VanDrie België

bestaat uit voederbedrijven voor de productie

de productie en verwerking van consumenten

ESA

van kalvermelk en muesli/ruwvoer in Nederland,

producten, zowel vers als bevroren. Tendriade

Peter’s Farm

Duitsland en Italië. Uit kalverslachterijen in Ne

verricht jaarlijks rond de 190.000 kalverslach

Oukro

derland, België en Frankrijk. En een Nederlands

tingen en heeft een omzet van ongeveer 230

	
Stichting Promotie Kalfsvlees

bedrijf voor hoogwaardige verwerking van kalfs

miljoen euro. De overname zorgt ervoor dat het

D. T. Boer & zn

vellen. Bedrijven in Nederland, Italië en Frankrijk

aantal arbeidskrachten binnen de

E. Navobi

verwerken en handelen in zuivelgrondstoffen.

VanDrie Group in 2013 aanzienlijk is gestegen.

Labora

De Stichting Promotie Kalfsvlees verzorgt de

F. Schils

voorlichting en promotie van kalfsvlees.

G. Melkweg

Legenda
Plaats vestiging

O. Inntaler

Q. Van Drie Kalverhouderij

D

A
G

E
C
B

F

FRANKRIJK

Nederland

H. Sobeval
KalverHouderijen

Q

Vals
Schils France

(verwerking & handel)

KalvervoederS

(verwerking & bewerking)

Duitsland

Polen

Luxemburg

I

J. Tendriade

O

ITALIË

Tsjechië
Slowakije

Frankrijk

K. Zoogamma

Zwitserland

H

L. Kalmi Italia
KalverSlacHTerijen

N

België

I. Tendriade
ZuivelGrondSToFFen

P

J

M. Conxentra

Oostenrijk

M
K
L

Hongarije
Slovenië

Italië
KalFSvellen

Spanje

voorlicHTinG KalFSvleeS
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BIJLAGE 2
De schakels in onze keten zijn:

De VanDrie Group, de melkveehouderij en

De VanDrie Group verwerkt voor de productie

de zuivelindustrie

van kalvermelkpoeder veel nevenstromen

De kalversector, de melkveehouderij en de

uit de kaasmakerij. Wei, die niet op grote schaal

Verzamelplaats

poeders, fokmelk en zuivelgrondstoffen. De

zuivelindustrie zijn nauw verbonden met elkaar.

gebruikt kan worden, wordt door de

Kalveren worden vanuit de melkveehouderij

grondstoffen zijn bedoeld voor eigen gebruik

Om een koe melk te laten produceren, moet zij

VanDrie Group gebruikt als eiwitbron voor

opgevangen op verzamelplaatsen. Op de

en voor de verkoop. Vanzelfsprekend past de

elk jaar een kalf krijgen. Vroeger werden kalveren

kalvermelk. Wij verwaarden zo de restproducten

verzamelplaats wordt de gezondheid en welzijn

productie binnen de integrale ketenkwaliteits

vaak direct na de geboorte geslacht. Kalveren die

van de melkveehouderij en de zuivelindustrie

van de dieren in de gaten gehouden. Daarna

voorschriften van de groep.

door de melkveehouderij niet ingezet kunnen

en produceren hiermee kwalitatief hoogstaand

worden de kalveren in homogene groepen naar

worden (ongeveer 75% van de kalveren) komen

voedsel. We benutten alle onderdelen van het

de kalverhouderij gebracht.

bij de VanDrie Group terecht. Deze dieren worden

kalf en brengen de dieren, die de melkveehouderij

twee weken na de geboorte van de melkveehou

niet kan gebruiken, op een respectvolle wijze

Zuivelgrondstoffen

kalverhouders. Dit zijn familiebedrijven die met

derij via kalverhandelaren naar de kalverhouderij

tot waarde. Vanuit deze verbondenheid wil

In Nederland, Italië en Frankrijk verwerken en

grote toewijding zorg dragen voor de kalveren

gebracht. Daar verblijven de kalveren circa zeven

de VanDrie Group in samenwerking met de

verhandelen verschillende bedrijven zuivelgrond

die eigendom zijn van de VanDrie Group.

maanden.

melkveehouderij en de zuivelsector antwoord

stoffen. Kerntaken zijn de in- en verkoop van

De kalverhouders worden door ons intensief

bieden aan MVO-vraagstukken.

zuivelgrondstoffen voor de VanDrie Group.

begeleid.

verhandelen van zuivelgrondstoffen produceert
de VanDrie Group in eigen fabrieken kalvermelk

Kalverhouderij
In totaal werken wij samen met ongeveer 1.100

De bedrijven acteren wereldwijd en verhande

Melkveehouderij

Het financiële risico ligt bij onze onderneming

magere melkpoeder. Onze specialisten brengen

en we hechten dus veel belang aan

dagelijks vraag en aanbod bij elkaar. Naast het

het vakmanschap van de kalverhouder.

De kalfsvleesketen

Verzamelplaats
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len onder meer weipoeder, weidederivaten en

Kalverhouderij

Voederproductie

Slachterijen

Afnemers

Consumenten
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BIJLAGE 2
Rayonbeheerders van de VanDrie Group

Slachterijen

Consumenten

bezoeken de kalverhouders minimaal

Jaarlijks worden circa 1,5 miljoen kalveren

De VanDrie Group heeft rechtstreeks contact met

eens per week, om ter plaatse te auditen,

geslacht en verwerkt in één van de zes

consumenten via voorlichting die de Stichting

ondersteunen, dienen daar als vraagbaak en

slachterijen van de VanDrie Group.

Promotie Kalfsvlees verzorgt en via Peter’s Farm.
Peter’s Farm biedt consumenten de mogelijkheid

delen hun ervaringen en nieuwe inzichten in
het managen van de kalverhouderij. De kalveren

Kalfsvellen

om via een webcam live te kunnen zien hoe

krijgen op het gebied van diergezondheid en

In het integratieconcept van de VanDrie Group

het met de kalveren gaat. Ook organiseren

dierenwelzijn de aandacht die zij verdienen.

past ook het bewerken van kalfsvellen. De

Peter’s Farm kalverhouderijen regelmatig open

Onze hoofdrayonbeheerders bezoeken een

verwerking geschiedt in de moderne productie-

dagen waarbij iedereen welkom is een kijkje te

aantal keren per jaar alle kalverhouders en

eenheid van de VanDrie Group bij Oukro te

komen nemen in de stal.

sluiten de contracten met hen af. Eén keer per

Apeldoorn. Hoogwaardig kalfsleder wordt onder

jaar organiseert de VanDrie Group themadagen

andere toegepast in de schoenen-, kleding-,

met of bij dierenartsen of op hun praktijken

meubel- en automobielindustrie.

(per praktijk). We stimuleren het contact tussen
kalverhouder, onze adviseur en de dierenarts.

Afnemers

Tevens nemen we deel aan agrarische beurzen

Onze afnemers zijn inmiddels in meer dan zestig

waar wij veel van onze kalverhouders ontmoeten.

landen te vinden. Het betreft onder andere
(vlees)groothandel, detailhandel, supermarkten,

Voederproductie

slagerijen, hotels, restaurants, catering,

Kalveren krijgen kalvermelk en muesli/

foodservice en de institutionele markt. Daarnaast

ruwvoer die onder optimaal gecontroleerde

zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe

omstandigheden geproduceerd zijn in eigen

markten en afnemers. De VanDrie Group neemt

moderne bedrijven. De samenstelling van de

aan veel (inter-)nationale beurzen deel.

voeding is zo uitgebalanceerd dat het kalf alles

De beurskalender vindt u op onze website.

krijgt wat het nodig heeft aan energie, eiwit,
vitaminen en mineralen. Dit is de basis voor een
gezond en goed groeiend kalf.
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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.
Voor het op peil houden van het kennisniveau
ten behoeve van de eigen functie of taak bieden
wij een breed scala aan opleidingen aan onze
medewerkers, bijvoorbeeld:
•	BBL-opleiding (niveau 1; assistent medewerker
voedsel en leefomgeving/NT2);
• HACCP/voedselveiligheid -opleiding;
• HACCP-opleiding voor monteurs;
• HACCP/voedselveiligheid-applicatie (e-learning);

Creating Shared Value

Gedreven door onze intrinsieke motivatie en

• Dierenwelzijn/Animal Welfare Officer;

Employability

Bewust zijn van de wereld om ons heen, dat is

onze ambitie om toonaangevend te zijn, zetten

• BHV-opleidingen en aanvullende trainingen;

Door onze gemiddeld oudere medewerkers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

we nu een volgende stap in ons MVO-beleid.

• EHBO (en AED)-trainingen;

populatie en door de hogere pensioenleeftijd

(MVO) voor de VanDrie Group. Binnen Creating

We adopteren het principe ‘creating shared

• Talentrainingen;

wordt de noodzaak van bij- of omscholing

Shared Value staat investeren in de omgeving en

value’: duurzame oplossingen vinden voor MVO-

• Technische trainingen;

van onze medewerkers steeds groter. Steeds

de maatschappij centraal om uiteindelijk ervoor

dilemma’s en vraagstukken door het versterken

• IT-trainingen;

vaker zien we dat medewerkers na 20 tot 25

te zorgen dat de business gecontinueerd en

van onze ketenrelaties van toeleveranciers

• Individuele trainingen;

jaar intensief binnen één van onze slachterijen

uitgebouwd kan worden. We weten waar onze

en afnemers. Wij zijn ervan overtuigd dat

• Milieu-opleiding;

te hebben gewerkt, gas terug moeten gaan

verantwoordelijkheden liggen en nemen die

de oplossingen die gevonden worden in de

• PEP-training (Personal Efficiency Program);

nemen - met nog 15 tot 20 jaar te gaan tot aan

ook ten volle: of het nu om onze medewerkers,

gedeelde verantwoordelijkheid met andere

• OR-trainingen;

de pensioenleeftijd. Binnen de VanDrie Group

consumenten, het kalf of het milieu gaat.

ketenpartners krachtige en duurzame antwoorden

•	Cursus rond herstel bij en voorkomen van

bieden we diverse omscholingsmogelijkheden

vormen op de maatschappelijke vraagstukken
waar we gezamenlijk voor staan.
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rug- en schouderklachten;
• Training Interne audits.

zoals een VAPRO-opleiding (voor een
operatorfunctie).
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Cijfers
Aantal medewerkers
Medewerkers NL (regio)

Klachtencommissie met betrekking tot

Onze huisregels zijn een afspiegeling van de

Controle-Visitatiereglement

± 2.350

normen en waarden in de samenleving,

Elk van onze bedrijven heeft een

<15 km

40%

maar ook van wat binnen ons bedrijf belangrijk

klachtencommissie Controle-Visitatiereglement

>15 <25 km

32%

wordt gevonden. De VanDrie Group verwacht

die bestaat uit één lid aangewezen door de

>25 km

28%

van haar medewerkers dat zij integer handelen

Ondernemingsraad en één lid door de bestuurder.

aangezien zij werken met levende dieren en

Bij problemen met een procedure of een klacht

voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Het

over zijn/haar behandeling (ongewenst gedrag)

spreekt voor zich dat de manier waarop wij

kan een medewerker deze commissie inschakelen.

omgaan met elkaar en met externe relaties

De commissie vergadert zo spoedig mogelijk

voldoet aan breed gedragen normen en waarden.

nadat een klacht is binnengekomen.

Ziekteverzuim

Man/vrouw verdeling

Bedrijfsreglement

6,3%
man

76%

vrouw

24%

Gemiddeld aantal dienstjaren

± 12,7 jaar

Wij onderschrijven de Universele verklaring van de

Meer dan 20 jaar in dienst

± 21%

rechten van de mens van de Verenigde Naties.

Contractvorm

90% vast

Gemiddelde leeftijd

± 42,1 jaar

Ongewenst gedrag - Intentieverklaring

en Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te

8,0%,

De VanDrie Group tolereert geen ongewenst

maken om knelpunten in hun arbobeleid aan

7,7%

gedrag. Het is de plicht van iedere medewerker

te pakken. Gegevens met betrekking tot de

om melding te maken van een handeling die in

veiligheid en arbeidsomstandigheden van onze

strijd is met dit uitgangspunt. Ook als het gaat om

medewerkers zijn per locatie vastgelegd.

In- & uitstroom
medewerkers

Instroom
uitstroom

Aantal opleidingsuren per medewerker van de slachterijen
(excl. Ekro en Sobeval) per jaar
Aantal nationaliteiten

± 6 uur

Risico-inventarisatie en evaluatie
Bedrijven zijn verplicht een Risico Inventarisatie

vermoedens. Elke vestiging kent een onafhankelijke
5 (gem. per locatie)

vertrouwenspersoon die vragen of problemen

BHV organisatie

altijd vertrouwelijk in behandeling neemt. Onder

Bedrijven hebben hun BHV organisatie geregeld

Bijna alle medewerkers van de Nederlandse bedrijven vallen onder een collectieve

ongewenst gedrag verstaan we verbale en

en vastgelegd in locatiegerichte bedrijfsnood

arbeidsovereenkomst (CAO).

fysieke agressie of geweld, discriminatie, pesten,

plannen. Regelmatig worden er oefeningen en

seksuele intimidatie, vandalisme, criminaliteit,

trainingen uitgevoerd.

machtsmisbruik, stalken en extremisme.
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BIJLAGE 5
Re-integratie

BIJLAGE 6
ZIEKTEVERZUIM VAN 2007 TOT EN MET 2013

Samen met de medewerker doet de VanDrie Group
er bij ziekte alles aan om hem of haar weer

7

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

6
5
4

stromen naar hun oorspronkelijke functie.
Werkplekken met minimale fysieke belasting

3

worden zo veel mogelijk ingezet in het kader
van de wet Arbeid naar vermogen en het
re-integratietraject, zoals is afgesproken met de
bedrijfs(Arbo)arts.

2
1

Integrale Keten Beheersing (IKB)

De VanDrie Group heeft de informatiestroom in

Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group

de hele keten gestandaardiseerd en geborgd in

ook aan de eisen van Integrale Keten Beheersing

het Safety Guard systeem. De eindverantwoor

(IKB). In dit, onafhankelijk geborgde, ketenkwa

delijkheid van het Safety Guard systeem ligt bij

liteitssysteem gelden voorschriften, zoals voor

het VanDrie Group directieoverleg; zij stelt het

medicijnengebruik en medicijnenregistratie. Met

kwaliteitsbeleid voor de groep vast. Minimaal elk

de deelname aan IKB voldoet de kalverhouder

kwartaal staat het geagendeerd op de agenda

ook aan de officiële EU-hygiëneregelgeving. De

van het directieoverleg. Voor de uitwerking van

SKV controleert. Zij ziet toe op de naleving van

het kwaliteitsbeleid is het Safety Guard Platform

de IKB-bepalingen en controleert intensief

verantwoordelijk. Hierin zijn de leidinggevenden

op het verbod op groeibevorderaars. IKB Vlees

en kwaliteitsmanagers van alle locaties vertegen

kalveren is het kwaliteitsbeheersingssysteem van

woordigd.

de Nederlandse kalverhouderij. De Stichting
Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is per

Safety Guard is gebaseerd op de nationale en

0

Een aantal bedrijven binnen de VanDrie Group

Safety Guard

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

2014 eigenaar van de regeling.

internationale wet- en regelgeving en omvat on

heeft een eigen bedrijfsarts die verzuimspreekuur

der andere de volgende standaarden en externe

houdt binnen het bedrijf en medewerkers en

gedragscodes: Food Safety Supply Chain System,

werkgever adviseert en begeleidt. Medewerkers

HACCP, ISO 22000, ISO 14001, GMP+, BRC, IFS,

die niet naar hun oude functie kunnen

IKB Vleeskalveren. Internationaal bekende

terugkeren, helpen we doorstromen naar een

en onafhankelijke certificeringsinstellingen

meer passende werkplek. Ook als dat buiten de

toetsen de systemen regelmatig om het proces

VanDrie Group is.

voortdurend te verbeteren. Indien toeleveran
ciers 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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lid van

NORMCOMMISSIE
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BIJLAGE 8
Omgeving: minimale belasting, maximale

Ons milieubeleid is erop gericht om alle mogelijk

Voorbeelden gesloten kringloop

We gaan efficiënt om met grondstoffen. Door

besparing

nadelige milieueffecten van activiteiten

In alles proberen wij zoveel mogelijk onze rest

lopend worden hoeveelheden en samenstelling

De VanDrie Group neemt binnen al haar bedrij

in het verleden en het heden te herkennen,

stromen te verwaarden. Voorbeelden

van veevoeders verbeterd en aangepast waar

ven haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

nauwkeurig te onderzoeken en te beperken.

daarvan zijn onze elders genoemde ideeën over

door verspilling wordt tegengegaan. Zo wordt

mestafval en onze afzet in het buitenland van

door onze voederfabrieken Alpuro, Navobi,

voor het milieu en de omgeving. Het milieube
lang is gelijkwaardig aan economische, wettelij

Het betreft:

naar Nederlandse begrippen minder waardevolle

Schils en Tentego de inkoop van de grondstoffen

ke, gezondheids- en veiligheidsbelangen tijdens

•H
 et voorkomen van lucht- en

organen en restproducten van kalveren.

en de productie van de voeders aangepast en

de bedrijfsvoering. Het liefst hebben we dat die
belangen hand-in-hand gaan. We streven naar
minimale belasting en maximale besparing.

mede bepaald door de productiekengetallen

waterverontreiniging;
•H
 et voorkomen van en/of herstellen van
bodemverontreiniging;
•H
 et verlagen van het geluidsniveau en
stankoverlast;
•H
 et zuinig omgaan met energie en waar

We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven
een Milieu Management Systeem gebaseerd
op de principes van ISO 14001. Dat betekent

We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen

aandacht voor geluidshinder, geur, waterverbruik

waardoor vlees langer houdbaar blijft,

en –verontreiniging, afval en energieverbruik.

wat minder verspilling, minder transport en
minder derving betekent: goed voor het milieu

mogelijk te zoeken naar duurzame energie;
•H
 et voorkomen van afval. Waar het ontstaan

We zetten hoog in als het gaat om waterzuive

van afval onvermijdelijk is, wordt gezocht naar

ring (zeker bij Oukro waar de zouten niet in het

mogelijkheden dit afval op één of andere wijze

water terecht mogen komen). Onze slachterijen

te hergebruiken;

en Eurolat hebben bijvoorbeeld hun eigen water

•V
 ermijden van het gebruik van stoffen

behaald bij de kalveren van VanDrie Group.

en lagere kosten.

bron en eigen waterzuiveringsinstallatie.

en materialen waarvan is bewezen dat
dit onacceptabel is voor het milieu en de
gezondheid of veiligheid van medewerkers,
klanten en/of omwonenden.
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Mest vol waarden – van waste naar resource
Wereldwijd gaat er een tekort ontstaan aan es
sentiële mineralen. Het mestbeleid moet daarom
vanuit een ander oogpunt worden bekeken.
Mest is geen afval, mest is een grondstof in de
biobased economy. De beweging van afval naar

Van “waste” naar “resource”
regionaal

grondstof leidt tot een circulaire economie en
draagt op positieve wijze bij aan economische

Milieubalans

groei en werkgelegenheid. Er moet ruimte
worden geboden aan raffinage van mest om de
waardevolle componenten er uit te destilleren

(kringloop)

zoals: stikstof, fosfaat, kalium, eiwitten, amino

Voer

zuren, vetzuren en andere chemical specialities.

(verwerking)

Dieren

nutriënten

Mest
energie

Het project Mest vol waarden is een initiatief van
de VanDrie Group en Wageningen UR. De inzet
van Mest vol waarden is om onder leiding van
private initiatiefnemers economische groei te rea
liseren in balans met natuur en leefomgeving.
De VanDrie Group ziet mest als grondstof in de

(vierkant
verwaarding)

(voerspoor)

koolwaterstoffen

Bio based

‘biobased economy’, waardoor de zogenaamde
mestoverschotten worden gesaneerd. Nederland

bio enzymen

kan op het gebied van ‘biobased economy’ in de
wereld hierdoor een rol van betekenis spelen; dit
is positief voor de handelsbalans en biedt kansen

mondiaal

voor de werkgelegenheid
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BIJLAGE 10
Kritisch op verbruik
Ekro heeft in 2012 een nieuwe organenafdeling
gebouwd waarbij de chiller volop in gebruik is
genomen. Dit betekent meer ruimte en meer
apparatuur die allemaal energie gebruiken. Toch
is in 2013 bij Ekro minder energie verbruikt per
kalf ten opzichte van 2012. Sinds 2012 gebruikt
Oukro de ammoniak van Ekro als koudemiddel
voor de CO2 om de kalfsvellen te koelen.

ENERGIEVERBRUIK PER KALF

WATERVERBRUIK PER KALF

GASVERBRUIK PER KALF

ENERGIEVERBRUIK PER TON VOEDER WATERVERBRUIK PER TON VOEDER GASVERBRUIK PER TON VOEDER

30

0,55

1,50

30

0,07

0,50
25

0,06
25

0,45

0,03
1,00

0,30

T. Boer
kWh & zn
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Ekro

ESA

0,20
m

3

0,4

0,02

15

0,25
0

0,6

0,04

20

0,35
15

0,8

0,05

1,25

0,40

20

1

0,2

0,01
T. Boer
& zn

Ekro

ESA

0,75
m

3

T. Boer
& zn

Ekro

ESA

0
kWh

Alpuro

Navobi

Schils

Tentego

0
m

3

Alpuro

Navobi

Schils

0
m3

Alpuro

Navobi

Schils

Tentego
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BIJLAGE 11
Beperken logistieke bewegingen
Het transport van onze kalveren naar de

efficiënt mogelijk transport van onze grond

houderijen en slachterijen proberen wij op zo’n

stoffen. Hieronder vindt u een overzicht van de

optimaal mogelijke manier te plannen in het

transportcirkels van waar onze grondstoffen

kader van dierenwelzijn en belasting van het

vandaan komen in percentages van de ritten.

milieu. Daarnaast streven wij naar een zo

>2.000 km
1.000 - 2.000 km

2012

2011

2%

3%

4%

15%

12%

9%

500 - 1.000 km

7%

14%

18%

250 - 500 km

9%

11%

8%

67%

60%

61%

< 250 km
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BIJLAGE 12
Belangrijkste prijzen, erkenningen en gebeurtenissen VanDrie Group
2013 Overname Tendriade-Collet

2006 Navobi, Tentego en Ekro behalen als eerste bedrijven het ISO 22000 certificaat

2013 Introductie rosé kalfsvleesconcept Vitender

2005 Winnaar Nederlandse Logistiek Prijs door vereniging Logistiek management (vLm)

2013 De VanDrie Group lid van de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)

2005 T. Boer & zn winnaar Beste SVO-leerbedrijf van het Jaar

2013	ESA en Alpuro behalen ISO 22000 certificaat en vallen onder de certificering van de

2005 Safety Guard winnaar Innovation Award National Food Week

Supply Chain requirements
2013	De VanDrie Group gedeelde 51ste plaats op de Transparantiebenchmark ladder
Ministerie Economische Zaken
2012 / 2013 Ekro en T. Boer & zn behalen ISO 14001 certificaat
2011 Overname Conxentra
2011 Overname Inntaler
2011 Overname Alpuro Group (Alpuro, Alpuro Breeding, ESA, Peter’s Farm)

2004 Overname Melkweg
2004	Overname Schils Groep (o.a. Schils, Schils France, VanDrie België (Theys), Zoogamma,
Eurolat en Vals)
2002	Safety Guard kwaliteitssysteem als eerste gecertificeerd door Lloyds Quality Assurance Register Ltd
met het Food Safety Supply Chain Certificate
1998	Kalverenbesluit EU wetgeving. Alle kalveren die ouder zijn dan 8 weken worden in groepen
gehuisvest. Vanaf 2004 verplicht.*

2011 Partner GMP+ International

1996 Oprichting Van Drie Holding B.V.

2010 Nominatie voor de Food Valley Award 2010

1996 Oprichting Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK)

2010 Start Routekaart Vlees (energiebesparing)*

1994 Overname Ekro (+Oukro), Navobi (+Labora) en Sobeval

2009 Overhandiging Beter Leven kenmerk door de Nederlandse Dierenbescherming

1994 Overname T. Boer & zn

2009 De VanDrie Group met MAQSfood winnaar Vers Top 100

1993 Overname KSA, Sloten Vleesvee

2009 Partner MVO Nederland

1991 Overname Tentego

2008 Alle VanDrie Group bedrijven ISO22000 gecertificeerd

1990 Oprichting Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)*

2008 Ondertekening convenant antibioticaresistentie dierhouderij*

1989 Introductie rosé kalfsvleesconcept Friander

2008 Ingebruikname eerste Comfort Class veewagens

1988 Ekro algemeen kampioen en winnaar goud tijdens Royal Smithfield Show

2007 Ekro wint Smaakmakerstrofee SVO Opleidingen Noord-Oost

1986	Ekro voert premiestelsel voor groepsgehuisveste kalveren middels het kalfsvleesconcept

2007 Kalfsvlees VanDrie Group krijgt Ik Kies Bewust-logo (nu Vinkje)

Group Grown

2007 Ekro winnaar Beste SVO-leerbedrijf van het Jaar

1963 Oprichting Van Drie

2006 Uitgave eerste MVO-jaarverslag uit

Begin jaren ’60 koopt Jan Van Drie sr. zijn eerste kalf
* Kalversector NL of EU
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BIJLAGE 13

BIJLAGE 14

Materiality Index

Algemene IKB en Safety Guard eisen kalverhouderij

Aan de hand van de Materiality Index is een

•	Het transport gebeurt onder meer in Comfort Class vrachtwagens die volledig klimaatgestuurd zijn; **

verdeling en prioritering gemaakt van de ver

•	Kalveren zijn minimaal 14 dagen oud voor ze op de kalverhouderij komen; *

schillende thema’s die momenteel actueel zijn

•	Kalveren leven in groepen van gemiddeld 6-8 kalveren (groepshuisvesting) conform het Kalverbesluit

voor ons bedrijf en/of stakeholders of waar we
rekening mee moeten of willen houden voor
de toekomst. Door gebruik te maken van de

(EU-wetgeving);
•	De eerste maximaal 8 weken kunnen de kalveren in open eenlingboxen gehouden worden voor
een goede start;*

Materiality Index kunnen we de voortgang van

•	Huisvesting: Kalveren tot 150 kg: 1,5 m2, kalveren tot 220 kg: 1,7 m2, kalveren meer dan 220 kg: 1,8m2; *

de thema’s nauw in de gaten houden.

•	Kalveren krijgen voornamelijk kalvermelk met voldoende ruwvoer; *
•	Rosé kalveren krijgen voornamelijk ruwvoer/maïs etc.; *
•	Al het voeder wordt met GMP-erkende transporteurs getransporteerd (eigen beheer uitgezonderd); *
•	De stallen worden geventileerd; *
• De kalveren lopen vrij rond; *
•	De rayonbeheerder van de VanDrie Group komt circa één keer per week op de houderij; **

Issue not in core
business
High

Top priority

• Er is geen preventief gebruik van antibiotica; *
•	Medicijnen worden uitsluitend door de praktiserende dierenarts geleverd; *
•	Alle bezoekers registreren zich in het Bezoekersregister; *

Low

Issue interest to stakeholders

• De kalveren krijgen voldoende daglicht; *

Low Priority

Issue not appealing
to stakeholder

•	Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group aan IKB. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. In
dit, onafhankelijk gewaarborgde, ketenkwaliteitssysteem gelden voorschriften, zoals voor medicijnen
gebruik en medicijnenregistratie; **

Low

High

•	Alle kalveren die de VanDrie Group slacht, voldoen aan de strenge voorwaarden van de
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV); **

Impact of issue on VanDrie Group

•	SKV voert intensieve controles uit bij alle kalverhouders van de VanDrie Group om de gezondheid
van de kalveren en kwaliteit van kalvervoer te bewaken. De basis van de controles is vastgelegd in

Op onze website (www.vandriegroup.nl/mvo)
vindt u de belangrijkste issues en de positie

het garantiesysteem Integrale Keten Beheersing (IKB); **
•	Met de deelname aan IKB voldoet de kalverhouder ook aan de officiële EU-hygiëneregelgeving. *

die ze op dit moment innemen binnen de
materialiteitsindex.

Bron: *
 Algemene voorwaarden IKB Vleeskalveren - Voorschriften kalverhouderij

**Safety Guard
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BIJLAGE 15
Assurance Report

Het bestuur van de VanDrie Group is verant

Werkzaamheden

Wij hebben de opdracht gekregen van het

woordelijk voor het opmaken van het verslag en

Met betrekking tot de in de tabel opgenomen

bestuur van de Van Drie Holding B.V. (‘hier

de tabel op basis van de Global Reporting Initiative

geselecteerde MVO-gegevens, hebben wij onze

na VanDrie Group’) om negen van de in dit

(‘GRI’) indicatoren. Het is onze verantwoordelijk

beoordeling verricht in overeenstemming met

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen be

MVO-jaarverslag opgenomen MVO indicatoren in

heid om een assurance report te verstrekken over

Nederlands recht, waaronder Standaard 3000,

oordelingsinformatie voldoende en geschikt is om

2013 (‘hierna: ‘de geselecteerde MVO-indicatoren’)

de geselecteerde MVO-indicatoren.

“Assurance-opdrachten anders dan opdrachten

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

te beoordelen. Wij geven een beperkte mate van

•	Uitvoeren van cijferbeoordelingen en analyse
naar de onderlinge samenhang van gegevens.

tot controle of beoordeling van historische finan

zekerheid over de geselecteerde MVO-indicato

Rapportage criteria

ren zoals opgenomen in de tabel op pagina 90.

De VanDrie Group heeft haar MVO-verslag

ciële informatie“.

Conclusie
Op grond van de door ons uitgevoerde beoorde

opgemaakt op basis van de G 3.1 richtlijnen

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaam-

lingswerkzaamheden is ons niets gebleken dat

Beoordeling: beperkte mate van zekerheid

van de GRI. De toepassing van de GRI richtlijnen

heden voor de geselecteerde mvo indicatoren

de geselecteerde in de tabel op pagina 90 opge

Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op het

vraagt om specifieke werkzaamheden. Een

waren:

nomen gegevens niet in alle materiële opzichten

verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid

belangrijk onderdeel is het bepalen van de

•	Uitvoeren van een omgevings-analyse en ver

zijn gepresenteerd conform de VanDrie Group

en omvatten geen diepgaande werkzaamheden

materiële onderwerpen en de reikwijdte van

krijgen van inzicht in de bedrijfstak, relevante

zoals die bij een controle zouden worden

rapportage (‘scope’) voor het verslag. De

maatschappelijke trends en issues, relevante

uitgevoerd. Als gevolg hiervan geeft een be

VanDrie Group heeft een materialiteitsanalyse

wet- en regelgeving en karakteristieken van de

Gebruik van dit assurance report

oordelingsopdracht minder zekerheid dan een

uitgevoerd gebruik makend van de materiality

organisatie;

Dit assurance report heeft alleen betrekking op

controle-opdracht.

index zoals opgenomen in bijlage 16. Onze

•	Beoordelen van de geschiktheid van de rap

rapportagecriteria.

de beoordeling van de prestaties van de

beoordeling van de gegevens is beperkt tot de

portage-criteria en de consistente toepassing

geselecteerde MVO-indicatoren van de

Onze beoordelingswerkzaamheden beperken

in de tabel opgenomen cijfers op pagina 90. In

hiervan, zoals de beoordeling van de rede

VanDrie Group zoals opgenomen in de tabel

zich tot de cijfers zoals opgenomen in de tabel op

de toelichting bij de tabel is een gedetailleerde

lijkheid van door het management gemaakte

op pagina 90. Dit assurance report is daarmee

pagina 90 en wij geven als gevolg hiervan geen

beschrijving van de reikwijdte van de in de tabel

schattingen;

beperkt in zijn reikwijdte en geeft geen assurance

zekerheid over veronderstellingen en haalbaarheid

opgenomen cijfers opgenomen.

van de in het verslag opgenomen toekomstgerichte

•	Beoordelen van het proces voor de verzameling
van de geselecteerde MVO-gegevens en

over de overall MVO-prestaties van de
VanDrie Group gedurende het jaar.

informatie op MVO-gebied zoals doelstellingen,

Wij zijn van mening dat de in de tabel opgenomen

de aggregatie van deze gegevens zoals op

verwachtingen en ambities van de VanDrie Group.

gegevens relevant zijn en geschikt zijn voor onze

genomen in de tabel op pagina 90 van het

Amsterdam, 30 juni 2014

Omdat dit het eerste jaar is dat wij de in de tabel

beoordeling.

VanDrie Group MVO-jaarverslag 2013;

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

opgenomen MVO-indicatoren beoordelen, zijn er
geen vergelijkende cijfers opgenomen in de tabel.

•	Verificatie, op basis van deelwaarneming van
onderliggende documentatie van de per bedrijf

drs R.C.H.M. Horsmans RA RV

verzamelde gegevens;
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BIJLAGE 16
Dit is het eerste jaar dat wij onze accountant

Het is onze ambitie om komende jaren onze

Mazars hebben gevraagd een beoordeling uit

rapportage verder uit te breiden door aanvullende

te voeren op een selectie van onze prestatie-

kwantitatieve gegevens te rapporteren voor de

indicatoren voor onze Nederlandse activiteiten.

gehele organisatie binnen al onze strategische

Met ±45% van onze medewerkers en veel

pijlers. Wij hebben de richtlijnen van het GRI

productielocaties is Nederland een erg belangrijk

(G3.1) als grondslag genomen voor onze

land voor de VanDrie Group. Vanaf volgende ja

rapportagecriteria en prestatie-indicatoren.

ren willen wij ook vergelijkende cijfers opnemen
om de ontwikkeling in prestaties beter te kunnen

De resultaten en conclusies van Mazars als

volgen.

gevolg van de beoordeling van onderstaande
tabel zijn opgenomen in bijlage 15.

Indicator

Eenheid

Totaal NL

Aantal medewerkers

Headcount

1.089

Voltijd medewerkers

FTE's

992

Aandeel mannelijke medewerkers

% van headcounts

87%

Aandeel vrouwelijke medewerkers

% van headcounts

13%

Ziekteverzuim

Percentage

6,4%

Elektriciteitsverbruik

kWh per ton kalvervoeder (1)

23,0

kWh per geslacht kalf

23,7

Waterverbruik

(2)

m per ton kalvervoeder
3

(1)

m3 per geslacht kalf (2)
Gasverbruik

m per ton kalvervoeder
3

m per geslacht kalf
3

Dierdagdoseringen antibiotica

90

(2)

Afname in % tov 2007

(1)

Kalvervoeders in Nederland: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro

(2)

Slachterijen in Nederland: T. Boer & zn, Ekro, ESA

0,04
0,42

(1)

0,79
1,09
46%
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