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Zichtbaar         
duurzaam zijn

Bedrijven geven visie tijdens VMT-congres 
over duurzaamheid

De yoghurtproductielijn en de fruittank in 

de Arla-fabriek in Nijkerk stonden wel erg 

ver van elkaar verwijderd. Om te kunnen 

mixen met de yoghurt moet het fruit eerst 

door een zes meter lange toevoerleiding. 

Gevolg: veel verlies door een langere 

opstarttijd. Niet alleen zonde, maar ook 

kostbaar. Arla besloot de fruittank dichter 

bij de productlijn te plaatsen. In plaats van 

Duurzaamheid zichtbaar maken kan op tal van manieren. toch 
lopen de meningen uiteen hoe dit te doen. zijn keurmerken de 
beste manier om te laten zien hoe ‘groen’ een onderneming is? 
en hoe kom je erachter of er geen schending van mensenrech-
ten plaatsvindt bij de voedselproductie? belangrijk is om altijd 
de stakeholders erbij te betrekken om als voedingsbedrijf zo 
min mogelijk ‘duurzaamheidsrisico’s’ te lopen.

vruchtenyoghurtlijn te verkorten”, zegt Ter 

Maat. “Eind 2012 komt er een verbeter-

markt in de fabriek in Nijkerk. Afdelingen 

presenteren hun duurzaamheidsideeën 

aan andere afdelingen. Het doel is elkaar 

te stimuleren en initiatieven te verbeteren.”

In alle rust werkt de onderneming aan de 

uitwerking van ‘dichter bij de natuur.’ Dit 

duurzaamheidsplan werd doorgevoerd 

nadat Arla de fabriek van FrieslandCampi-

na in 2009 overnam. Arla pakt het serieus 

aan. “De consument wil bietensap in de 

aardbeienyoghurt voor de rode kleur. De 

consument linkt de rode kleur met de 

aardbeien. Wij haalden het bietensap eruit. 

Zo laten wij de consument weten dat dit 

natuurlijk is en de consument reageert 

goed. En voor ons betekent het een kosten-

voordeel.”

Duurzame ingrediënten
De duurzaamheidsinspanningen van DSM 

zijn terug te vinden in levensmiddelen en 

agrarische producten. Het concern helpt 

zijn afnemers, veelal voedingsmid-

delenfabrikanten, in hun verduurzaming 

door het leveren van duurzame ingrediën-

ten. People, Planet en Profit vormen het 

uitgangspunt bij de productontwikkeling, 

waarbij de drie P’s elkaar zoveel mogelijk 

dienen te overlappen. De ingrediënten van 

DSM Food Specialties dragen bij tot een 

lagere ‘Eco footprint’ van voeding en dran-

zes meter is de leiding nu twee meter lang. 

“We hebben nu een kortere opstarttijd en 

verspillen daardoor minder pakken 

yoghurt”, vertelt Marco ter Maat, 

duurzaamheids- en inkoopmanager van 

Arla. Het verrassend simpele maar zeer 

effectieve idee kwam niet van hogerhand, 

maar van een fabrieksmedewerker, ver-

klaarde Ter Maat tijdens het VMT-congres 

‘Duurzaamheid Zichtbaar’ in Driebergen 

op 27 september. Zijn voorbeeld toont aan 

dat een relatief kleine ingreep veel 

duurzaamheidswinst kan opleveren. 

Personeel belangrijke schakel
Het personeel speelt een significante rol in 

Arla’s verduurzamingsdrang. Nieuwkomers 

krijgen een motiverend animatiefilmpje 

over dit onderwerp te zien. Op de afdelin-

gen spelen alle 17.000 medewerkers van 

Arla een bordspel over duurzaamheid.  

Dat levert serieuze resultaten op. “Het 

inspireerde een medewerker tot het eerder-

genoemde idee om de opstarttijd van de 

Onno de Vreede, programmamanager sustainability bij DsM: “80% 

van onze innovaties moet eco-plus zijn in 2015.” 
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ken. Dit kan door verbetering van de 

houdbaarheid, kortere processen en ener-

giereductie. Zo ontwikkelde het bedrijf een 

verbeterd enzym voor de productie van 

appelsap. Het haalt 5% meer sap uit 

dezelfde hoeveelheid fruit en zorgt voor 

een snellere sapextractie. “Dit is 

duurzaamheid in actie”, vindt Onno de 

Vreede, programmamanager duurzaam-

heid bij DSM Food Specialties. Ook pro-

beert DSM voedingsingrediënten te win-

nen uit landbouwafval. In 2015 stelt het 

bedrijf zich tot doel dat 80% van alle inno-

vaties Eco-plus is, dat willen zeggen: een 

DSM-product is Eco-plus als de totale 

ecologische impact in de waardeketen 

lager is dan die van het mainstream alter-

natief. DSM meet dit ook. Verder pub-

liceert de onderneming Environmental 

Product Declarations (EPD) om zo 

duurzaamheid zichtbaar te maken. “We 

hebben hier veel tijd in gestopt om het 

ecologisch voordeel van het ingrediënt uit 

te leggen. Ze zijn allemaal op internet te 

vinden. We gebruiken geen papier meer”, 

zegt De Vreede. 

Duurzaamheid zichtbaar maken
EPD is maar één van de vele manieren om 

aan de buitenwereld te tonen dat een be-

drijf maatschappelijk verantwoord bezig is.  

Op productniveau kan duurzaamheid 

deels worden aangetoond met logo’s en 

keurmerken, maar zeker in de business-to-

businessmarkt willen belanghebbenden 

bewijzen zien van een duurzame bedrijfs-

voering. ISO 26000, de MVO-prestatielad-

der en de Dow Jones Sustainability Index 

zijn systemen die zicht geven in hoeverre 

de bedrijfsvoering duurzaam is.  Voor con-

sumenten bieden keurmerken als UTZ en 

Max Havelaar enig inzicht hoe ‘groen’ een 

voedingsbedrijf is. 

Belangrijke rollen
Stakeholders hebben een belangrijke rol in 

het proces van verduurzaming. Retailers, 

ngo’s, consumenten, overheden, leveran-

ciers, maar ook de media zijn krachten in 

de samenleving om rekening mee te hou-

den. Gebeurt dit niet, dan vinden stakehol-

dersgroepen elkaar via sociale media. En 

kunnen ze actie ondernemen. 

Albert Heijn ondervond dit aan den lijve. 

Woedende reacties verschenen op Twitter 

nadat de Zaanse supermarktketen aankon-

digde eenzijdig de leverancierskorting te 

verhogen met 2%. Als AH een duurzaam-

heidsstandaard had met betrekking tot 

‘eerlijke zaken doen’, dan was de super-

markt er waarschijnlijk eerder achter geko-

men wat er speelde bij zijn klanten. Nu 

lijdt Albert Heijn, onnodige, imagoschade.

SAI
Ook Unilever realiseert zich hoe waarde-

vol stakeholders zijn bij het verduurzamen 

van de keten. Het bedrijf werkt niet alleen 

nauw samen met zijn leveranciers en hun 

boeren, maar ook met ngo’s en overheden. 

De multinational deelt graag zijn kennis.

Dat gebeurt met name via het Sustainable 

Agriculture Initiative (SAI), een wereldwijd 

platform voor verduurzaming van de land-

bouw opgericht door Unilever, Danone en 

Nestlé dat intussen zo’n vijftig leden telt. 

“SAI wil zich nu actiever profileren en gaat 

daarom zijn eigen Principles & Practices 

omzetten naar een kwalitatieve en kwanti-

tatieve duurzaamheidsstandaard voor de 

hele voedingsindustrie. Ook wordt er hard 

gewerkt om duurzaamheid meetbaar te 

maken. De eisen voor deze Sustainability 

Performance Assessment (SPA) zijn gefor-

muleerd, momenteel zoeken we gega-

digden om deze tools te bouwen”, aldus 

Sikke Meerman, Sustainable Agriculture 

Senior Agronomist bij Unilever. 

tijdens het VMt-congres ‘Duurzaamheid zichtbaar’ dat plaatsvond op locatie antropia in Driebergen gaven bedrijven als 

unilever, DsM, arla hun visie op duurzaamheid. Dagvoorzitter was duurzaamheidsadviseur chris Dutilh.  

Voedselwaakhond

Foodwatch juicht een instrument dat beter in staat is 
duurzaamheid vast te stellen alleen maar toe. Toch 
benadrukt de ngo dat bedrijven eerlijk over hun produc-
ten moeten communiceren. Dat gebeurt lang niet altijd, 
constateerde de ‘voedselwaakhond’. Bij Appelsientje 
prijkt groot op het pak: ‘Hollands fruit’, maar in kleine 
lettertjes staat dat het sap niet uit Nederland komt. 
Cruesli wil schoolmaaltijden doneren aan kinderen in 
Benin. “Cruesli bestaat grotendeels uit suiker. En dat is 
geen Fair Trade suiker. Met dat geld had producent 
PepsiCo ontwikkelingslanden een betere dienst bewe-
zen”, vindt directeur Bart van Opzeeland.

2012_VMT2021_034-035.indd   35 04-10-12   12:49:18


