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AANTOONBAAR DUURZAAM

DUURZAAMHEID & MVO

Duurzaam: ja,
aantoonbaar: nee 

Bedrijven gaan beleid zichtbaar maken
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Meer dan milieu en energie 
Bij Dishman Netherlands in Veenendaal zijn ze al jaren bezig 
met milieu- en veiligheidsissues. De onderneming produceert 

onder andere vitamine 
D-producten en choleste -
rol voor toepassingen in de 
voedings- en veevoeder-
sector. Toen Mark Ipema 
medio vorig jaar operatio-
neel directeur werd, kwam 

er een echt MVO-beleid in het vizier. Hij besloot er samen met 
QHSE-manager Jeroen de Jong werk van te maken. “Onder  
andere door onze stakeholders erbij te betrekken, weten we nu 
wat de impact is van ons bedrijf en hoe we onze MVO-activitei-
ten kunnen verzilveren”, zegt Ipema. De Jong vult aan: “Kortom, 
we hebben als bedrijf geleerd hoe we verantwoording nemen. 
Voorheen waren we meer compliance-gedreven, maar er is meer 
dan alleen milieu en energie.” 
De dwang om maatschappelijk verantwoord te ondernemen 
kwam niet zozeer van Dishmans afnemers. Die zijn niet veel-
eisend, weet Ipema. “MVO zit in ons DNA”, zegt hij. “Als alles  
is geregeld, zetten we ons beleid in de etalage.”

Duurzaam personeelsbeleid 
Veel voedingsbedrijven doen al best veel aan MVO, beaamt ook 
kwaliteitsmanager Debby Krelekamp van vleesfabrikant Prime 
Meat uit Beverwijk. “We willen structuur aanbrengen in onze 
MVO-activiteiten met behulp van de NEN-ISO 26000-zelfver-
klaring”, vervolgt ze. De kwaliteitsmanager geeft graag een voor-

Veel voedingsbedrijven doen aan duurzaamheid. Voor de buitenwereld is dat echter lang  
niet altijd zichtbaar. De MVO Expeditie Food en Agribusiness van MVO Nederland helpt hen  
MVO-activiteiten in kaart te brengen en prioriteiten te stellen met behulp van ISO 26000.  
VMT vroeg Prime Meat, Dishman Netherlands en Peka Kroef naar hun ervaringen.

De buitenwereld wil in toenemende mate van voedingsbedrij - 
ven weten in hoeverre ze maatschappelijk verantwoord bezig  
zijn. Consumenten, klanten en ngo’s willen dat ze dit ook aan- 
tonen. Dat kan bijvoorbeeld door een MVO-jaarverslag te  
overleggen of door certificering of keurmerken. Vaak genoeg  
kunnen ondernemingen niet bewijzen dat ze over de hele linie 
verant woord bezig zijn. Werken aan energiebesparing of her-
gebruik van grondstoffen wil bijvoorbeeld nog niet zeggen dat  
de arbeidsomstandigheden geborgd zijn. 
Toen merkenvergelijker Rank a Brand chipsmerken vroeg naar  
hun beleid voor duurzaamheid, konden de fabrikanten niet aan-
tonen daarmee bezig te zijn. Dat wil dan toch niet zeggen dat ze  
er daadwerkelijk niet mee bezig zijn?  “Dat kan”, zegt directeur 
Radboud van Delft van Rank a Brand. “Maar waarom zouden  
ze het niet naar buiten brengen als ze een duurzaamheidsbeleid  
hebben? Ons motto is: wees transparant over duurzaamheid.”  
De bedrijven Prime Meat, Dishman en Peka Kroef hebben geen 
duurzaamheidsbeleid, maar 
streven ernaar om dit op 
korte termijn te hebben. Ze 
zijn namelijk van plan naar 
buiten te treden over hun 
inspanningen rond maat-
schappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO). Vragen van klanten uit de foodservice en retail 
dwongen hen ertoe om goed over het onderwerp na te denken. 

Rekening houden met omgeving
“We kregen steeds vaker de vraag: wat doen jullie aan MVO”,  
zegt kwaliteitsmanager Simone Nelissen van Peka Kroef. Voor  
de aardappelverwerker uit Odiliapeel betekent het onder andere 
rekening houden met de omgeving. Zo is de gemeente bezig met 
een nieuwe ontsluiting waarvan Peka Kroef gebruik gaat maken. 
“Daarnaast moeten we aan de emissiewaarden voldoen die in de 
milieuvergunning staan”, vult milieucoördinator Paul van den 
Dungen aan. “We kijken daarom altijd naar de laatste stand van  
de techniek. Bij iedere afweging nemen we zodoende MVO mee.” 
Nelissen en Van den Dungen bevestigen dat verantwoord bezig  
zijn zich niet direct uitbetaalt. “Maar MVO garandeert wel de  
toekomst van het bedrijf ”, benadrukt Nelissen. Zo is er extra  
geïnvesteerd in geluidsarme koelingen. “Dit heeft geen meer -
waarde voor de fabriek, maar is wel beter voor de omgeving en 
het personeel”, zegt Van den Dungen.

‘ Operator denkt na over 
sfeer binnen het bedrijf’

Bij Prime Meat in Beverwijk lopen vier gepensioneerden rond die nog zo’n tien uur 

per week werken. Ze helpen de jonge garde en brengen vleesbestellingen rond.



012

VMT   .   23 OKTOBER 2015   .   NR 13 DUURZAAMHEID & MVO

beeld hoe Prime Meat omgaat met zijn personeel. “Gepensioneerde 
slagers krijgen hier een kans. Ze kunnen hier bijspringen en de jon-
ge garde het slagersvak leren. In Beverwijk lopen er vier gepensio-
neerden rond die zo’n tien 
uur per week werken. Een 
van hen is een enthousiaste 
werknemer van 71 die be-
stellingen rondrijdt in een 
busje. Om te zorgen dat ze 
na hun pensioen niet in een 
gat vallen, geven we deze ouderen een kans.” Wat Krelekamp  
eveneens als duurzaam of verantwoord ziet, is het produceren van 
biologisch vlees. Al is het soms lastig voldoende aanvoer te krijgen. 
“We zijn zeker een jaar of zes SKAL-gecertificeerd.”  
Net als bijna ieder ander voedingsbedrijf probeert Prime Meat 
steeds minder energie te gebruiken. De Beverwijkse onderneming 
is aangesloten bij de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA) 
voor het effectiever en efficiënter inzetten van energie. “De MJA 
verplicht ons om iedere vier jaar acht procent energie te besparen.”

Minder uitstoot
Energiebesparing is ook bij Peka Kroef een belangrijk item.  
Af valverwerker Attero betrekt houtsnippers van vijf omliggende  
gemeenten om daarmee bij verbranding stoom te maken. Peka 
Kroef neemt zo’n 70.000 ton per jaar af. “Daarmee voorziet Attero  
ons voor een aanzienlijk deel in onze jaarlijkse stoomvraag. De  
rest stoken we zelf met biogas van de waterzuivering, aangevuld  
met aardgas”, zegt milieucoördinator Van den Dungen.  

Een andere verantwoorde verandering is het gebruik van een  
ammoniakkoeling in plaats van een freonkoeling. “We gebruiken 
een minimale hoeveelheid ammoniak voor maximale koeling. Dit  

zorgt voor minder uitstoot van koolstofdioxi-
de”, weet Van den Dungen. Het project om te 
koelen met ammoniak in plaats van freon  
begon in het voorjaar van 2014, om pas een 
jaar later te worden afgerond. “Het was een 
hele klus om al die nieuwe leidingen in de  
fabriek aan te leggen”, blikt hij terug. 

Ook aan de people-kant laat Peka Kroef zich niet onbetuigd. Alle 
140 bij de aardappelverwerker aangesloten telers zijn sinds twee 
jaar Global Cap-gecertificeerd. Peka Kroef helpt de boeren met 
workshops en heeft zelfs drie teeltbegeleiders in dienst. “De boeren 
moeten nu heel veel zaken vastleggen op papier. Dat zijn ze niet  
gewend. Je moet daarom heel goed uitleggen wat de meerwaarde 
hiervan is”, legt kwaliteitsmanager Nelissen uit.

Individuele arbeidsvoorwaarden
Dishman Netherlands betrekt zijn personeel intensief bij de  
bedrijfsvoering. Zo is er dit jaar een project gestart om aan de  
hand van tien thema’s verbeteringen door te voeren op softere  
gebieden als vitaliteit, interactie en professionaliteit. Zo’n 65 mede-
werkers namen zitting in werkgroepen om verbeterplannen op te 
stellen. “Een operator moest bijvoorbeeld nadenken over de sfeer 
binnen het hele bedrijf ”, vertelt operationeel directeur Ipema. Hij 
wil zo de betrokkenheid van het personeel bij het bedrijf vergroten 
en meer draagvlak creëren bij beslissingen.
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‘ MVO garandeert wel de 
toekomst van het bedrijf’

Een verantwoorde verandering 

bij Peka Kroef is het gebruik van 

een ammoniakkoeling in plaats 

van een freonkoeling.
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“Maar dat is dan pas na 2050”, vertelt hij lachend. Het streven is om 
in 2030 een emissievrije fabriek te hebben. Dit maakt reacties los. 
Ipema: “Het is een abstracte doelstelling, wordt gezegd: ‘Dit ga je 
toch niet menen.’” 

Kritische prestatie-indicatoren
Ook Prime Meat wil op den duur een MVO-verslag op de website 
publiceren. Het bedrijf scoort dankzij transparantie en klachten-
afhandelingen een acht in klantenonderzoeken. Dit zijn zaken die 
Krelekamp graag vermeldt op de website. Ook de donaties aan de 
Voedselbank en het aanbieden van regionaal voedsel zullen niet 
onvermeld blijven. In december of januari moet het MVO-verslag 
af zijn. Op dit moment  is de kwaliteitsmanager bezig kritische 
prestatie-indicatoren (kpi’s) op te stellen. “Op de website willen we 
onder het kopje ‘MVO & duurzaamheid’ laten zien dat we veel aan 
verantwoord ondernemen doen. We zullen vooral de people-kant 
van ons beleid benadrukken.”

Geen marketingtool 
Bij Peka Kroef brengen twee afstudeerders van de HAS Hogeschool 
duurzaamheid in kaart. “Zij inventariseren waar we staan en wat 
we hieraan doen met behulp van ISO 26000: waaraan voldoen we 
en waaraan niet. Zaken waar we niet aan voldoen, gaan we aanpak-
ken”, zegt kwaliteitsmanager Nelissen. Het is dan de bedoeling dat 
de aardappelverwerker duurzaamheid naar buiten toe gaat uitdra-
gen, waarbij ISO 26000 helpt met de onderbouwing. “We willen  
het dus concreet aantoonbaar maken.” De informatie komt op de 
website te staan. “Mensen kunnen dan gericht zoeken wat we aan 
duurzaamheid doen.” 
Peka Kroef wil laten zien wat het doet en kan zich door MVO  
en duurzaamheid positief in de markt plaatsen. “MVO is geen  
marketingtool, maar je mag best trots zijn op wat je doet”, zegt  
Nelissen. Het is nog best lastig om een MVO-beleid concreet kort 
en krachtig op papier te zetten. En dan is er nog de interne bewust-
wording en de opleiding aan medewerkers over MVO. In het eerste 
kwartaal van 2016 wil Peka Kroef zijn eerste duurzaamheids- of 
MVO-verslag ooit publiceren. 

• MAURICE DE JONG •

MVO Expeditie Food & Agribusiness
MVO Nederland en HAS Hogeschool helpen in de MVO  
Expeditie Food & Agribusiness voedingsbedrijven om structuur, 
samenhang en verdieping aan te brengen in hun MVO-activiteiten. 
Dit gebeurt met behulp van de richtlijn ISO 26000, die als kapstok 
fungeert voor het MVO-beleid.
www.mvonederland.nl 

Een andere actie is dat nu ieder personeelslid lid is van de per-
soneelsvereniging. Dishman betaalt de contributie. Eerder  
werd de vereniging vooral gebruikt om ongenoegen te uiten.  
Het bedrijf wil dit tij keren. “We vragen wel een hogere eigen  
bijdrage. We laten ook pensionado’s meedoen aan uitjes. Ze  
willen betrokken blijven en onze huidige werknemers willen  
iets leren uit het ver leden.” 
Het opvallendst is wel dat Dishman Netherlands dit jaar stopte  
met de cao. “De regelingen in de cao gaan we in overleg met onze 
medewerkers zelf invullen. Het worden zo modernere en indivi-
duele arbeidsvoorwaarden.” Medewerkers gaan in commissies de 
financiële waarde van de regelingen berekenen. Budgetten zullen 
meer aansluiten op de behoeften. Te denken valt aan een budget 
voor werknemers met jonge kinderen. “Uniek is dat werknemers 
zeggenschap hebben over hun arbeidsvoorwaarden. We hebben 
hiervoor een dialoogmodel ontwikkeld”, zegt De Jong.

Acht thema’s 
Uiteindelijk willen Peka Kroef, Dishman Netherlands en Prime 
Meat van al die losse MVO-onderdelen een heus duurzaamheids-
beleid smeden. “Ons doel is een MVO-plan. Maar ook de discussie 
met andere bedrijven is van belang. Daar leren we van. We horen 
zo ook over de best practices”, legt De Jong uit. Het duurzaam- 
heids beleid gieten in een systeem verkleint volgens de QHSE- 
manager het risico om dingen over het hoofd te zien. Van de 42 
thema’s van de richtlijn heeft Dishman Netherlands er acht uitge-
pikt die van toepassing zijn op het bedrijf. In augustus volgend jaar 
hoopt het bedrijf, dat onderdeel is van het in India gevestigde Dish-
man, het MVO-verslag op de website te publiceren. 
Ipema wil best alvast iets verklappen over de doelstellingen. Zo wil 
de onderneming op den duur geen oplosmiddelen meer gebruiken. 

Dishman Netherlands werkt aan de productie van vitamine D-analoga, de actieve stoffen voor 

medicijnen voor patiënten met een lever- of nierdeficiëntie.


