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MVO-directeur Frans Claassen: “Een laatste 

 eindsprint voor duurzame palmolie is nodig”.

Haast maken met 
duurzame palmolie

In 2013 verwerkten bedrijven 61% duur-
zame palmolie in voedingsmiddelen. De 
Task Force Duurzame Palmolie commit-
teerde zich in 2010 aan de ambitie om  
eind 2015 alleen maar duurzame palmolie 
te gebruiken. Hoewel de taskforce redelijk 
op schema ligt, is een forse eindsprint  
nodig om ook de kleinere verwerkers van 
palm olie en bedrijven die weinig van deze 
grondstof verwerken over de streep te  
trekken.

Veel vragen
Volgens Frans Claassen, directeur van de 
private ketenorganisatie MVO voor oliën   
en vetten, leven er nog veel vragen over 
duurzame palmolie. Hoe maak je een suc-
cesvolle overstap naar duurzame palm olie, 
bijvoorbeeld. Om deze en andere vragen te 
beantwoorden, organiseert MVO samen 
met VMT op 21 april de middagbijeen-
komst Duurzame palmolie een ‘must have’. 
Niet wanneer, maar hoe?

Stappenplan
Op www.taskforceduurzamepalmolie.nl, 
de website van de Task Force Duurzame 
Palmolie, staat een stappenplan dat  
be schrij! hoe over te gaan op duurzame 
palmolie. Bedrijven zoeken vaak echter  
naar nog concretere handvatten. De tech-

nisch manager van RSPO Europa, onder-
gebracht in het kantoor van MVO in Zoe-
termeer, zegt vaak telefoontjes te krijgen 
van bedrijven die precies willen weten wat 
te doen als zij overstappen. “Bedrijven heb-
ben behoe!e om hun case aan experts voor 
te leggen en te bespreken”, licht Claassen 
toe. De bijeenkomst in april biedt voldoen-
de mogelijk heden om daarover een-op-een 
met deskundigen in gesprek te gaan.

Duurzaamheidseis
Volgens Claassen dringt de tijd om de over-
stap te maken. “Eind 2015 nemen ook 
supermarkten het gebruik van duurzame 
palmolie op in hun inkoopvoorwaarden. 
Het wordt een keiharde eis. Vroeger was je 
een voorloper als je aan de slag ging met 
duurzame palmolie, maar nu prijs je jezelf 
uit de markt als je eind dit jaar niet aan de 
voorwaarden van de supermarkten kan vol-
doen”, waarschuwt hij. 
Tijdens de bijeenkomst gee! manager Lise-
lotte Hamelink van het Centraal Bureau 
Levensmiddelenhandel uitleg over wat ze 
precies verwacht van onder andere de voe-
dingsindustrie. “Nee, niemand komt meer 
onder de duurzaamheidseis van de retail 
uit. Neem bijvoorbeeld bedrijven die bak-
kerijmargarines gebruiken. Die kunnen 
 palmolie bevatten. Het is dan aan de bedrij-

Middagbijeenkomst
De middagbijeenkomst Duurzame palmolie 
een ‘must have’. Niet wanneer, maar hoe? 
is op dinsdag 21 april van 13.00 tot 17.00 
uur in de Glazen Ruimte in Maarssen. 
Meer informatie: www.vmt.nl/palmolie en 
www.taskforceduurzamepalmolie.nl. 

Het gebruik van duurzame palmolie neemt rap toe in de Neder-
landse voedingsmiddelenindustrie. Maar het kan nog altijd beter. 
Ketenorganisatie MVO maant bedrijven werk te maken van 
duurzame palmolie, want eind 2015 is dit een keiharde eis van 
de retailers.

ven om de leverancier te vragen of de pal-
molie duurzaam is, want zij krijgen op hun 
beurt deze vraag van de supermarkt. Ieder-
een wil tegenwoordig weten waar producten 
of grondsto"en vandaan komen.”  

• MAURICE DE JONG •

De vraag is nu niet meer of u overstapt op duurzaam geproduceerde palmolie maar hoe. Deze middagbijeenkomst biedt 
u alle handvatten om snel de overstap te maken. U gaat naar huis met een Plan van Aanpak voor uw bedrijf. Al bezig met 
of overgestapt op duurzame palmolie? Hoor dan de laatste ontwikkelingen op dit gebied en hoe deze grondstofstroom te 
beheren en certificeren alsook het optimaal te gebruiken binnen uw MVO-positionering. MVO - de ketenorganisatie en 
VMT organiseren deze middagbijeenkomst in samenwerking met de Task Force Duurzame Palmolie.

Duurzame palmolie een ‘must have’
Niet wanneer, maar hoe?

Prijzen*
VMT abonnees  ¤ 195,-
MVO-leden en leden van de Taskforce 
Duurzame Palmolie:  ¤ 195,-
Regulier tarief:  ¤ 295,- 

Volledig programma en inschrijven: www.vmt.nl/palmolie
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VMT abonnees  ¤ 195,-

Duurzame Palmolie:  ¤ 195,-
Regulier tarief:  ¤ 295,- 

!100,- Korting voor abonnees enleden 

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor 
oliën en vetten

URGENTIE
13.40 uur Waarom duurzame palmolie?
Het Wereld Natuur Fonds vertelt u het verhaal van 
duurzame palmolie in het veld. Waarom is de verduurza-
ming van de palmolie-industrie zo belangrijk en wat is uw 
rol en verantwoordelijkheid als bedrijf in Nederland hierin? 
Als mede-oprichter van de Ronde Tafel Duurzame Palmolie 
(RSPO) zal het Wereld Natuur Fonds daarnaast ingaan op 
de huidige uitdagingen voor duurzame palmolie en hoe 
maatschappelijke organisaties in samenwerking met het 
bedrijfsleven hier aan kunnen werken.
Sandra Mulder, Senior Advisor Market Change – Palm Oil 
& Soy, Wereld Natuur Fonds

14.00 uur  Duurzame palmolie in het schap
Aangesloten bij de Task Force Duurzame Palmolie staat ook 
de retail voor 100% duurzame palmolie eind 2015. Welke 
type duurzame palmolie wordt vereist of mogelijk is, kan 
echter verschillen per product. Het CBL geeft nadere uitleg 
hoe de retail vorm geeft aan haar commitment en wat 
leveranciers aan de retail hiervan kunnen verwachten.
Liselotte Hamelink, manager Duurzaamheid Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel.

14.15 uur 100% duurzame palmolie in 2015 
‘In 2015 is alle voor de Nederlandse markt verwerkte 
palmolie duurzaam’. Dat is de ambitie waaraan de Task 
Force Duurzame Palmolie zich in 2010 committeerde. Een 
toelichting op de resultaten over 2014, de laatste ontwikke-
lingen en de nieuwe uitdagingen die dit met zich mee-
brengt voor de bedrijven in de palmolieketen.
Eddy Esselink, Voorzitter Task Force Duurzame Palmolie 

14.30 uur  Duurzame palmolie voor Europa
De ambitie voor 100% duurzame palmolie moet zich niet 
tot Nederland beperken want ons land alleen is te klein om 
daadwerkelijk veranderingen in de palmolieketen te 
bewerkstelligen. Dit  jaar is dan ook European Sustainable 
Palm Oil (ESPO) gelanceerd  door het Initiatief Duurzame 
Handel (IDH) in samenwerking met MVO – de ketenorgani-
satie voor oliën en vetten. IDH praat u bij over de laatste 
Europese ontwikkelingen en wat deze betekenen voor 
bedrijven in Nederland.
Daan van der Wekken, Senior Manager Retail & Trade, 
Initiatief Duurzame Handel.

14.45 uur Pauze

HOE STAP IK OVER OP DUURZAME PALMOLIE?
������\\Y� 9:76�JLY[PÄ�JLYPUN
Wat moet ik doen om succesvol over te stappen naar 
duurzame palmolie? Aan bod komen handelsmodellen, het 
lidmaatschap RSPO, praktische informatie rondom 
JLY[PÄ�JLYPUN�LU�JLY[PÄ�JLYPUN�]VVY�RSLPULYL�NLIY\PRLYZ�tU�^H[�
\�TL[�\^�9:76�NLJLY[PÄ�JLLYKL�WYVK\J[LU�R\U[�KVLU�PU�
bijvoorbeeld uw corporate of product communicatie. 
Inke van der Sluijs, Technical Manager Europe, Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO)

15.40 uur  Ervaringen met de overstap naar duurzame 
palmolie:  wat levert het op, tips en valkuilen
De technische informatie hoe over te stappen naar 
K\\YaHTL�WHSTVSPL�PZ�ttU��THHY�OVL�IYLUN[�LLU�ILKYPQM�KP[�
in de praktijk en wat kan het er vervolgens mee? Sonneveld 
Group, ontwikkelaar en producent van bakkerijgrondstoffen 
in Papendrecht, vertelt u waarom zij zijn overgestapt naar 
duurzame palmolie. 
Maarten Boonstra, Manager QA & Care / Jorrit de Bruin, 
Product Group Manager, Sonneveld Group

16.10 uur PARALLELPROGRAMMA MET KEUZE UIT:
1. Workshop
In deze workshop start u met uw eigen plan van aanpak 
voor de overgang naar duurzame palmolie. Een deskundige 
coach neemt u mee door het stappenplan dat u direct 
vertaalt naar de eigen situatie binnen uw bedrijf.
2. Ronde Tafels
Discussieer aan de ronde tafels over vragen en onderwer-
pen als: de standaarden en positie van RSPO,  de maat-
schappelijke druk en noodzaak om over te gaan naar 
duurzame palmolie, gaat de overgang snel genoeg en levert 
dit werkelijk een bijdrage aan het verhelpen van een 
wereldprobleem?
3. Speeddates
6U[TVL[�L_WLY[Z�LU�Z[LS����VW���\^�LPNLU�ZWLJPÄ�LRL�]YHNLU�
over duurzame palmolie.

16.55 uur Afsluiting met een drankje en een hapje

Dinsdag 21 april 2015 | 13.00 – 17.00 uur | De Glazen Ruimte, Maarssen
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