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Drie jaar geleden gaf VBZ SMK opdracht 

een set criteria te ontwikkelen gericht op 

het verduurzamingsproces in de sector. Zo 

ontstond de Barometer Duurza-

me Bakkerij en Zoetwaren. In 

november 2012 begon de her-

ziening van de Barometer. 

Adviesbureaus, hogescholen en 

bedrijfsleven discussieerden 

over de thema’s van het duur-

zaamheidsinstrument. 

Mensenrechten en milieu
Tijdens een bijeenkomst in Putten in maart 

2013 legde SMK de conceptcriteria van de 

vernieuwde Barometer Duurzame Bakkerij 

en Zoetwaren voor aan de aanwezige 

bedrijven en organisaties. Eén van de the-

ma’s die aan bod kwam was mensenrech-

ten. Zaken hieromtrent spelen vaak aan het 

begin van de keten. Onttrokken aan het 

zicht van de Nederlandse bedrijven. Alleen 

door het vragen van certificaten kunnen ze 

zich ervan vergewissen dat er geen mensen-

VBZ en SMK herzien Barometer 
Duurzame Bakkerij en Zoetwaren

ren. Ook het ontwikkelen van een anonie-

me benchmarktool kwam ter sprake: hoe 

presteer ik ten opzichte van concullega’s.

ISO 26000
Na verwerking van de gegevens 

van de hoorzitting presenteer-

den SMK en VBZ op 1 septem-

ber 2013 de Barometer Duurza-

me Bakkerij en Zoetwaren 2.0. 

In tegenstelling tot de vorige ver-

sie is 2.0 gebaseerd op de internationale 

richtlijn ISO 26000. VBZ kreeg van haar 

leden terug dat ze een internationaal beken-

de kapstok zochten om hun duurzaam-

heidsbeleid aan op te hangen en er de 

nodige structuur in aan te brengen. Ook 

vroegen ze zich af hoe belanghebbenden 

bij hun bedrijfsvoering te betrekken. Om 

die reden bevat de vernieuwde Barometer 

het onderdeel: stakeholderanalyse. Natuur-

lijk willen bedrijven weten hoe ze presteren 

op het gebied van MVO. ‘Evalueren en 

monitoren van MVO-activiteiten’ maken 

rechtenissues spelen. SMK nam soja, palm-

olie en cacao op in de duurzaamheidsbaro-

meter. Daarvoor zijn certificatieprogram-

ma’s beschikbaar. Hoewel deze drie van 

cruciaal belang zijn voor de sector, rees 

toch de vraag of niet meer grondstoffen 

expliciet in de Barometer moeten worden 

opgenomen. Milieu vormde ook een 

belangrijk punt van discussie. Iedereen was 

eensgezind dat de criteria voor energie, 

water, afval en lucht voor verbetering vat-

baar zijn. Ze moesten meer gericht zijn op 

besparingen in plaats van het alleen maar te 

hebben over ‘besparingsmaatregelen’. Dit 

vereist van de bedrijven dat ze hun bespa-

ringen specifiek moeten meten en registre-

‘ Veel bedrijven zullen  
hun interne werkwijze 
moeten aanpassen’

Duurzaamheid is al lang geen vrijblijvende trend meer. eerder 
een voorwaarde. in de bakkerij- en zoetwarenbranche zijn op dit 
gebied wat slagen te maken. Tijd dus om maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen concreet handen en voeten te geven 
met behulp van isO 26000. De ultieme beloning? het voeren 
van het Barometerlogo.

‘Eigen aanpak     
ontwikkelen’
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baar. De informatie kunnen ze weer gebrui-

ken in gesprekken met leveranciers en afne-

mers.” De onderzoeksresultaten maken het 

mogelijk om de Barometer naast palmolie, 

soja en cacao ook uit te breiden met andere 

grondstoffen.

Milieucriteria
Tijdens de hoorzitting over de herziening 

was er veel discussie over milieucriteria. 

Dat is ook Docters van Leeuwen niet ont-

gaan. Maar het is een lastig onderwerp, 

benadrukt hij. Vandaar dat er in de Barome-

ter Duurzame Bakkerij en Zoetwaren geen 

harde eisen staan over het terugdringen van 

water- of energieverbruik. Het benchmark-

systeem voor het onderling vergelijken van 

resultaten is wel opgenomen maar nog niet 

geïmplementeerd in de uitvoering. “Een 

aantal thema’s staat er algemeen in”, doelt 

hij op het thema milieu. Het is lastig criteria 

vast te stellen voor bijvoorbeeld de hoeveel-

heid te gebruiken water of energie per ton 

product. Door de grote diversiteit aan pro-

ducten van koekjes tot chocolade en van 

lolly’s tot kauwgom, is dit niet te doen, weet 

Docters van Leeuwen. Het implementeren 

van een benchmarkmodel door verschillen 

in hoeveelheid en soort producten is ook 

niet eenvoudig. Docters van Leeuwen zegt 

dat hier aan wordt gewerkt. Er zijn immers 

altijd wel bedrijven met elkaar te vergelij-

ken. Maar het uitwisselen van informatie 

van gegevens ligt uit oogpunt van concur-

rentie gevoelig. Ondanks de weinig harde 

milieudoelstellingen, nemen de individuele 

bedrijven maatregelen als het gaat om 

water- en energiereductie, verzekert de 

duurzaamheidsexpert. In tegenstelling tot 

ISO 26000 biedt de Barometer Duurzame 

Bakkerij een concrete stok achter de deur. 

Bedrijven kunnen ook in aanmerking 

komen voor certificatie met de ‘Barometer 

Duurzame Bakkerij en Zoetwaren’. Om te 

mogen meedoen aan de Barometer moeten 

ze aan een aantal verplichte criteria vol-

doen. “Lukt dit, dan haal je het eerste 

niveau, brons, en kunnen bedrijven het 

Barometercertificaat voeren”, vertelt Doc-

ters van Leeuwen. Naast het eerste bronzen 

niveau, goed voor 600 punten, zijn er nog 

zilver (800) en goud (1150). Met de zogehe-

ten niet-verplichte maatregelen kunnen 

bedrijven meer punten scoren om zo naar 

een hoger niveau (twee of drie) te komen. 

Tot op heden is nog geen enkel bedrijf 

gecertificeerd. “Doel was nooit certificatie”, 

verklaart Boukje van der Pant, duurzaam-

heidsverantwoordelijke bij VBZ, “maar 

interne ontwikkeling”. 

Goud mogelijk
Volgens Docters van Leeuwen heeft certifi-

catie tijd nodig. Enkele tientallen bedrijven 

werken met de Barometer, de één actiever 

dan de ander. Dat lijkt weinig op een leden-

tal van meer dan honderd. Van der Pant: 

“Het gaat erom dat bedrijven met duur-

zaamheid bezig zijn en hun eigen aanpak 

ontwikkelen. De criteria waarmee ze aan 

de slag willen, kiezen ze zelf. Evenals de 

tijdspanne.” Voor veel bedrijven zal het stre-

ven naar meer MVO betekenen dat ze de 

interne werkwijze moeten aanpassen, ver-

telt de duurzaamheidsmanager van VBZ. 

“Het vereist een andere manier van werken. 

Meer samenwerking tussen de afdelingen. 

Ook zal de samenwerking gecoördineerd 

dienen te worden.” 

• Maurice de Jong •

Barometer Duurzame  
Bakkerij en Zoetwaren
De Barometer, opgezet naar het ISO 26000-model, 
definieert het duurzaamheids/MVO-niveau aan de  
hand van de thema’s:

•  Bestuur en organisatie (MVO-missie)
•  Mensenrechten
•  Arbeidspraktijk (onder andere opleiding,  

personeel en veiligheid)
•  Milieu (onder andere grondstoffen en besparing  

water en energie)
•  Consumentenonderwerpen (voedselveiligheid,  

voedingswaarde, GMO)
•  Eerlijk zakendoen (corruptie, belastingontwijking)
•  Maatschappelijke betrokkenheid
•  Implementatie van duurzaamheidsthema’s (zoals  

het bijstellen en evalueren van plannen)

Bedrijven kunnen op drie niveaus een Barometercertifi-
caat behalen: brons (600 punten), zilver (800 punten) 
en goud (1150 punten). Een simpel rekeninstrument 
maakt inzichtelijk waar een bedrijf staat met MVO.
Meer informatie: www.duurzamebakkerij-zoetwaren.nl

daarom integraal deel uit van de Barometer 

2.0, die er verder in voorziet om periodiek 

het MVO-plan aan te passen. Alle thema’s 

komen voort uit ISO 26000, althans daar 

waar toepasbaar in de bakkerij- en zoetwa-

renindustrie. Grondstoffen die welzijns-

vriendelijker zijn geproduceerd, worden via 

keuzemaatregelen in beeld gebracht. 

Analyse grondstoffenmarkt
“De bedrijven in de bakkerij- en zoetwaren-

industrie hebben een internationale afzet-

markt en leveranciers zitten over de hele 

wereld. Daarom lag hier een focus bij het 

herzien van de oude Barometer”, legt Her-

man Docters van Leeuwen van SMK uit. 

“VBZ heeft door de HAS Hogeschool en de 

Avans Hogeschool een risico-inventarisatie 

laten uitvoeren binnen zeventien veel voor-

komende grondstofketens van de sector, 

waarmee inzicht wordt verkregen in de 

duurzaamheidsrisico’s van die ketens. Het 

rapport is inmiddels voor iedereen beschik-
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