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FrieslandCampina 
‘foqus’-t op ISO

Suzan Horst en Jaap Petraeus over voedselveiligheid, 
duurzaamheid en LSD
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mVo missie and Visie

frieslandCamPina mVo business Case
mVo strategie, 4 kerngebieden, doelen

mVo goVernanCe board - 4 imPlementatie teams

mVo Prestatiemeting - JaarliJkse raPPortage - 
stakeholder dialogen -PartnershiPs

betrokkenheid medewerkers & leden -  
mVo trainingen - JaarliJkse mVo PriJs

riChtliJnen Voor toeleVeranCiers - gedragsCode -  
foqus kwaliteitssysteem - beleidsdoCumenten/standPunten

Voeding &  
gezondheid

onderneming

duurzame  
ProduCtie- 

ketens

onderneming

ontwikkeling 

melkVeehouderiJ 

in azië en afrika

onderneming

duurzame  
melkVee- 
houderiJ

CoöPeratie

Melkveehouderij belangrijkste aandachtsgebied
“De melkveehouderij is ons belangrijkste aandachtspunt op het 
gebied van duurzaamheid, omdat zich daar de grootste milieubelas-
ting bevindt van de gehele keten”, vertelt Petreaus. “In 2011 zijn we 
begonnen onze melkveehouders te informeren over ons nieuwe 
beleid en de plannen op het gebied van duurzaamheid. We hebben 
140 bijeenkomsten georganiseerd die door 6.000 van onze 15.000 
melkveehouders zijn bezocht. Vervolgens hebben we in samenspraak 
met hen, het duurzaamheidsprogramma verder ingevuld. Dat helpt 

“In 2009 zijn Friesland Foods en Campina gefuseerd tot Friesland-
Campina”, steekt Jaap Petraeus, corporate manager milieu en duur-
zaamheid bij het concern, van wal. “De nieuwe strategie hebben we 
route2020 genoemd. Belangrijk element daarin is het verdwijnen 
van het Europese melkquotum in 2015. LEI en Rabobank voorspel-
len dat er dan tot 2020 ongeveer 20% meer melk op de markt komt. 
Hoe kunnen we die voor onze leden, de melkveehouders, zo goed 
mogelijk verwaarden?” “Feitelijk is dat de continue uitdaging”, vult 
Suzan Horst hem aan. Zij is op corporate niveau verantwoordelijk 
voor voedselveiligheid en kwaliteit. 
Petraeus: “Wat zijn daarvan de gevolgen voor duurzaamheid? Het 
gemiddeld aantal koeien per bedrijf zal toenemen van 80 naar 140, 
met als gevolg dat er meer koeien op stal komen te staan. Er zullen 
meer veevoergrondstoffen worden geïmporteerd, meer broeikas-
gassen vrijkomen en ook zullen de gezondheidsvraagstukken bij 
het vee toenemen. We gaan daarmee tegen de grenzen van duur-
zaamheid aanlopen. Om de veehouderij in Nederland te behouden 
moeten we ons duurzaamheidsbeleid op boerderijniveau handen 
en voeten geven. Ook omdat klanten als Unilever, Nestlé, Kraft en 
Ahold steeds vaker met eisen komen om zo hun eigen beleidsdoe-
len voor duurzaamheid te realiseren.”

Eén systeem
Alle activiteiten in de gehele keten, of het nu voedselveiligheid 
of kwaliteit betreft of veiligheid van medewerkers en duurzaam-
heid, zijn ondergebracht in één systeem: Foqus. Dit heeft drie 
modules: Foqus Farm op boerderijniveau, dat recent – na het 
onderbrengen van duurzaamheid – is omgedoopt tot Foqus Pla-
net. Voor de fabrieken is er Foqus FS/QA (voedselveiligheid en 
kwaliteit) en Foqus SHE (arbeidsveiligheid, gezondheid mede-
werkers en milieu) en voor de toeleveranciers is er Foqus Sup-
plier Management. Horst: “Dat alles in één systeem onderbren-
gen, is veelomvattend en ingewikkeld, maar uiteindelijk helpt 
het wel om de buitenwereld te tonen hoe we hiermee bezig zijn 
en hoe we alles borgen, van gras tot glas. Dat is de kracht van de 
coöperatie.” Petraeus: “Dat geeft vertrouwen omdat je kunt laten 
zien dat de afzonderlijke delen elkaar niet in de weg zitten, maar 
in elkaar grijpen; dat de gehele organisatie ermee doordrenkt is. 
Dat is wat klanten willen zien. Is het een buitenkantje of is het 
geïmplementeerd.”

hoe vult een international als frieslandCampina zijn duurzaamheidsbeleid in en hoe toont hij zijn 
vorderingen aan richting stakeholders? om te voorkomen dat iedereen met eigen kwantitatieve 
lijstjes komt, ontwikkelt de internationale zuivelsector een eigen kwalitatieve standaard. die zal 
onder iso 26000 komen. bij frieslandCampina wordt alles iso, of het nu om food safety of om 
she gaat. met behulp van leadership, support and discipline.  

MVO strategie huis 

Het duurzaamheidsbeleid heeft FrieslandCampina ondergebracht 
in het zogeheten MVO strategie huis, zie de figuur. Net als bij 
voedselveiligheid heeft dit huis vier kerngebieden: Voedingswaarde 
& Gezondheid (gezonde producten – minder zout, minder suiker – 
en met nutriëntenrijke zuivelproducten bijdragen aan het bestrijden 
van ondervoeding en terugdringen/voorkomen van obesitas); Duur-
zame productieketens (efficiënter gebruik natuurlijke hulpbronnen, 
zoals 2% energie- en waterbesparing plus afvalstoffenscheidingen, 
inkoop duurzame palmolie, cacao, soja, suiker, fruit en verpakkin-
gen); Ontwikkeling melkveehouderij (boeren in Azië en in Afrika hel-
pen hun bedrijfsvoering te verbeteren en de zuivelproductie op een 
duurzame wijze – zowel kwalitatief als kwantitatief – te verhogen); 
en Duurzame melkveehouderij (zet internationaal de standaard).
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met de melamine-affaire. China blijft een gevoelige klant. Dat zag je 
ook met DCD in Nieuw-Zeeland. Dan krijgen we direct de vraag hoe 
wij onze keten integraal borgen.” Petraeus: “Voedselveiligheid is de 
afgelopen decennia ingeslepen in de gehele coöperatie. Streven is om 
met duurzaamheid ook zover te komen. Dat ook bij R&D producten 
worden ontwikkeld waarbij zaken als energie-efficiency en resource-
efficiency belangrijke onderdelen zullen zijn. We beantwoorden 
daarmee wensen van onze afnemers. Met duurzaamheid zitten we 
daarmee nog in de beginfase.”

FSSC 22000
In het centrale systeem Foqus zijn alle wettelijke eisen, standaarden, 
richtlijnen verwerkt. “Omdat daar de nadruk ligt op voedselveilig-
heid hebben we daar bovenop voor onszelf nog een extra inspan-
ningstap op het gebied van kwaliteit gelegd”, vertelt Horst. “Dit 
geheel hebben we in lijn gebracht met FSSC 22000; daar geloven we 
erg in. Dat wordt voor al onze 75 fabrieken de standaard; eind vol-
gend jaar zitten ze er allemaal op. Wil een locatie nog een ander cer-

tificaat, dan mag dat, maar alleen als 
zij anders een belangrijke klant drei-
gen te verliezen. We snappen best dat 
je in Duitsland nog IFS moet hebben, 
maar het is niet langer vanzelfspre-
kend dat fabrieken alle certificaten 
hebben. Steeds meer bedrijven, zeker 

die in Nederland, kunnen toe met uitsluitend FSSC.” Het aantal 
klanten dat zelf een audit wil uitvoeren, neemt toe, vervolgt Horst. 
“Het enige dat je daar tegen kunt doen, is te zorgen dat je je eigen 
systeem goed op orde hebt en dat ook richting hen uitlegt en 

enorm voor het draagvlak voor de opgestelde en ingevoerde regels 
om de doelen te bereiken. Met het instellen van een financiële prik-
kel voor bijvoorbeeld weidegang, is FrieslandCampina uniek in de 
wereld. Maar door het actief stimuleren van weidegang met behulp 
van een weidegangpremie, komen we wel erg dicht bij het onderne-
merschap van de melkveehouder”, verklaart Petraeus. Van voorgaan-
de manier van werken is Horst groot voorstander. “LSD, Leadership, 
Support and then Discipline, is een geweldige leidraad. Je zet beleid 
uit en vult dat gezamenlijk in. Je zorgt daarna voor veel support 
zodat je draagvlak krijgt. Iedereen begrijpt dan wat je wilt en heeft 
ook de benodigde kennis en kunde. Vervolgens kun je dan ook van 
je mensen eisen dat zij zich daar aan houden.”

Voedselveiligheid als voorbeeld
Petraeus: “Ik leer veel van Suzan (Horst, red.). Hoe zij kwaliteit 
implementeert en hoe ik vandaar uit duurzaamheid kan invoeren. 
Hoe kun je de voedselkwaliteit van je grondstoffen – met name melk 
– tot waarde brengen? Dat wil ik ook bij duurzaamheid realiseren. 
Samen met onze verkopers zijn we 
bezig om te kijken hoe we de inspan-
ningen die melkveehouders doen, kun-
nen vertalen naar marktwaarde voor 
onze klanten en daarmee een hogere 
melkprijs voor onze boeren.” 
“Met veiligheid en kwaliteit hebben we 
dat onvoldoende uitgenut”, erkent Horst. “Je ziet wel dat ons kwali-
teitsprogramma ‘From grass to glass’ in Azië en vooral China 
momenteel een belangrijke USP is. De vraag naar onze babyvoeding 
kunnen we daar bijna niet aan, al heeft dat natuurlijk ook te maken 

Jaap Petraeus: “Voor een  

internationale zuivelstandaard 

voor duurzaam is een breed 

draagvlak.”
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‘ De meeste wensenlijstjes 
bestaan vooral uit  
planet-aspecten’
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talen het continue verbeteren in aantoonbare doelstellingen. Denk 
aan de twee procent reductie van energie en water.”

Duurzaamheidsstandaard
Vijf grote zuivelbedrijven (Arla, Danone, Fonterra, FrieslandCam-
pina en Nestlé) hebben samen met de IDF, EDA, SAI Platform en 
het Global Dairy Platform het initiatief genomen om te kijken of zij 
niet een sectoreigen standaard voor duurzaamheid kunnen ontwik-
kelen. Petraeus: “De eerste analyses wijzen uit dat je daar geen cer-
tificeerbare, kwantitatieve standaard voor moet maken; je kunt niet 
zeggen: ik ben als bedrijf wel of niet duurzaam; dat is een proces 
van continue verbetering dat je in elk land anders moet invullen. 
Vandaar dat er is gekozen voor een internationaal framework waar-
in als een soort toolbox de onderdelen van duurzaamheid zijn 
opgenomen. Ben je überhaupt verduurzaming aan het meten? Heb 
je verbeterprogramma’s? Ben je met groepen veehouders aan het 
verduurzamen? En heb je daarvoor een programma? Het zal dus 
veel meer richting ISO 26000 gaan, dus kwalitatief en beleidsmatig, 
dan kwantitatief. De vraag is hoe je daarbij de people, planet, profit 
componenten invult. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de meeste lijstjes 
van klanten vooral planet-aspecten bevatten. Profit is voor velen 
lastig en people is nog lastiger.”
Voor een dergelijke internationale standaard is volgens Petraeus in de 
zuivel een breed, internationaal draagvlak. “Ook retailers als Ahold, 
Asda en Walmart denken mee. Voor hen is het ook de vraag hoe zij 
hun interne duurzaamheidsdoelstellingen moeten halen. Als de zuivel 
dit voor hen aantoonbaar regelt, zullen zij dat graag overnemen.”

• Hans Damman •

bespreekt. Met Foqus SHE lopen we een jaartje achter bij voedsel-
veiligheid, maar we hopen ook daar een vergelijkbare ontwikkeling 
te zien. Daarbij baseren we ons op OHSAS 18001 en ISO 14001. 
Ook daar dus focus op de ISO-normen. Daarbij kijken we bij alle 
onderdelen van een interne audit naar de Deming-cirkel: is er een 
plan, houd je je daaraan, heeft het effect en zo nee, doe je daar iets 
aan. Continue verbetering willen we overal zien, of het nu om 
voedselveiligheid gaat, om duurzaamheid of om de efficiëntie van 
je organisatie, niet alleen in Nederland, maar ook in Azië.” Petrae-
us: “Al deze normen zijn op onze fabrieken gericht. Voor het alge-
mene beleid hebben we dus de ISO 26000. Daarbij laten we onze 
zelfverklaring extern verifiëren door Lloyd’s.”

Klantenverlanglijstjes
Petraeus bestempelt het werken met alleen de ISO 26000 als “best 
lastig”. “Veel klanten komen nu al met hun eigen kwantitatieve lijst-
jes. Daar kunnen wij niet zo veel mee. Neem het aantal kg broeikas-
gas per geproduceerde liter melk. Een absoluut getal zegt niet zo veel, 
want hoe weeg je die onderling tussen bijvoorbeeld een veehouder in 
Nederland en zijn collega in Azië. Dan is het belangrijker dat je kunt 
laten zien dat je dat cijfer overal steeds verder aan het verlagen bent. 
Verduurzamen is een werkwoord en geen eindsituatie.” 
“Op een zo breed onderwerp als duurzaamheid moet je niet een pro-
ducteisenladdertje zetten. Dan kan bijvoorbeeld een melkveehouder 
in Azië of Afrika wel inpakken, maar daarmee voldoe je tegelijkertijd 
niet aan een ander aspect van diezelfde duurzaamheid, people. Het 
gaat dus veel meer om het verbeterproces, al is de noodzakelijke aan-
toonbaarheid dan een stuk lastiger. Daar ligt de uitdaging.” 
Horst: “Je kunt je verbeteringsproces ook vrij hard maken. Wij ver-

suzan horst: “Continue  

verbetering willen we overal zien, 

of het nu om voedselveiligheid 

gaat, om duurzaamheid of om  

de efficiëntie van je organisatie, 

niet alleen in nederland, maar 

ook in azië.”


