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‘ Er is nog een 
wereld te winnen’ 

“Er is nog een wereld te winnen bij duur- 

zaam inkopen van groenten en fruit”, zegt 

Karin van IJsselmuide, kennismanager  

en trainer bij NEVI, kennisnetwerk voor  

inkoop- en supplymanagement. “Er zijn  

onderwerpen waarop inkopers relatief  

eenvoudig grip kunnen krijgen, zoals het 

terugdringen van verpakkingsmateriaal  

en het tegengaan van productverspilling.  

Lastiger is het om te achterhalen of een  

product op een duurzame en sociale wijze 

Nieuwe ISO-richtlijn  

In 2016 komt er een nieuwe internationale 

richtlijn uit voor duurzaam inkopen, namelijk 

ISO 20400. “Met deze richtlijn kunnen  

voedingsmiddelenbedrijven een duurzaam-

heidsscan maken van de producten die zij 

inkopen”, legt Karin van IJsselmuide van 

NEVI uit. “Ze kunnen de producten scan-

nen op duurzaamheidsthema’s, zoals milieu, 

dierenwelzijn of fairtrade. De richtlijn helpt 

inzicht te krijgen in de risico’s en kansen, 

geeft een standaardaanpak en is geschikt 

voor grote en kleine organisaties. De richt-

lijn helpt inkopers gestructureerd met duur-

zaam inkopen aan de slag te gaan.”

Duurzaam inkopen van groente en fruit vergt meer dan alleen 
het stellen van normen. Echte verduurzamingsstappen worden 
gezet als inkopers het gesprek aangaan met hun leveranciers 
en samen een verbeterplan opstellen. Hoe zij dat aanpakken 
vertellen de voedingsmiddelenbedrijven GNT en SVZ.

Groente en fruit duurzaam inkopen 

gesprek aan te gaan met leveranciers en hun 

toeleveranciers, waardoor je elkaars proble-

men beter begrijpt. Zo werk je samen aan 

oplossingen.”

Prioriteiten

Voedingsmiddelenbedrijf SVZ is een voor-

beeld van een bedrijf dat samen met zijn  

leveranciers werkt aan verduurzaming van 

de keten. SVZ verwerkt groente en fruit tot 

ingrediënten voor de voedingsindustrie.  

Verduurzaming begint altijd met de juiste 

prioriteiten stellen. “De duurzaamheidspila-

ren milieu, sociaal en economisch zijn voor 

ons alle drie even belangrijk”, zegt duur-

zaamheidsmanager Jobien Laurijssen. 

wordt verbouwd. Veel inkopers hebben 

daar minder oog voor, omdat kennis en  

affiniteit ontbreken.” 

Samenwerken

Volgens Van IJsselmuide is verduurzaming 

van de keten meer dan het opleggen van 

normen of het volgen van standaarden.  

“Inkopers kunnen minimumeisen stellen, 

bijvoorbeeld aan de reductie van CO2 of 

watergebruik. Leveranciers zullen dan ook 

zeker hun best gaan doen om aan die op- 

gelegde norm te voldoen. Maar daar blijft 

het bij. De echte verduurzamingsmentaliteit 

komt daarmee niet tot stand. Het is beter 

om het gesprek aan te gaan. Samen kun je 

de knelpunten in kaart brengen en werken 

aan een verbeteringsplan. Verduurzaming 

moet een continu proces zijn, waarin je 

steeds weer kijkt naar nieuwe verbeter- 

mogelijkheden. Zo zet je stappen vooruit.”  

Van IJsselmuide vertelt dat verduurzaming 

vooral een uitdaging is bij groente en fruit 

dat verbouwd wordt in verre landen. “Deze 

ketens zijn vaak lang en complex. Daardoor 

neemt niemand zijn verantwoordelijkheid 

meer. Het loont om ook in deze ketens het 

GNT levert zelf de zaden aan boeren en spreekt met hen af wan-

neer zij zaaien en oogsten. Daardoor zijn de oogstmomenten goed 

verspreid over het jaar.
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“Het  duurzaamheidsthema dat de meeste 

aandacht vraagt,   is sterk afhankelijk van het 

gewas, de teeltomstandigheden en het teelt-

gebied. Een  zeer belangrijk duurzaamheids-

thema is bijvoorbeeld waterbesparing. De 

landbouw is verantwoordelijk voor 70 pro-

cent van het verswaterverbruik in de wereld. 

De impact op het milieu is het grootst bij 

geïrrigeerde teelten en dan vooral in water-

arme landen. Wij zijn lid van het SAI Plat-

form. Om de juiste prioriteiten te kunnen 

stellen, maken we gebruik van het Farm  

Sustainability Assessment (SAI FSA), dat 

binnen het SAI Platform ontwikkeld is.  

Deze tool bestaat uit 112 vragen over so  -

ciale en economische aspecten en over het 

milieu. Dit geeft ons inzicht in hoe duur-

zaam bepaalde gewassen geteeld worden en 

het geeft ons de juiste focus in onze duur-

zaamheidsprojecten.”

Trainen

SVZ werkt samen met zijn leveranciers  

om de keten te verduurzamen. “Een groot 

deel van ons groente en fruit komt uit Polen  

en Spanje, de teeltgebieden waar ook onze 

fabrieken gevestigd zijn”, vertelt Laurijssen. 

“In Polen investeren we al jaren in kennis-

overdracht. Onze eigen agrarisch deskun-

digen trainen jaarlijks ruim 3.000 lokale, 

overwegend kleinschalige roodfruittelers in 

onder meer het verantwoord gebruik van 

nutriënten, geïntegreerde gewasbescher-

ming en voedselveiligheid.” Elk jaar wordt 

dit programma omvangrijker en worden  

er thema’s aan toegevoegd. “Daarnaast  

zijn we vorig jaar met een project gestart  

ter bescherming van vleesmuizen, een  

bedreigde diersoort die jaagt op insecten. 

In de fruitteelt zijn ze nuttig om de schade 

door insecten tegen te gaan. In Spanje 

 werken we aan een duurzaam water-

verbruik in de aardbeienteelt. Om de 

 resultaten verder uit te rollen, hebben we 

onze krachten gebundeld in een werkgroep 

van het SAI Platform. Hierin werken  

we samen met andere voedingsmiddelen-

bedrijven, retailers, het World Wide Fund 

for Nature (WWF) en een aantal lokale  

stakeholders  aan een beter watermanage-

ment in de  regio.”

Oogstmomenten

Ook GNT begeleidt zijn vaste verdrags- 

leveranciers in het duurzaam verbouwen 

van groente en fruit. Het bedrijf produ- 

ceert natuurlijke kleurstoffen en haalt  

die uit groente, fruit en eetbare planten. 

“Zo’n 80 procent van onze grondstoffen 

komt uit een straal van 200  

kilometer  rond onze fabrieken  

in Mierlo  en Heinsberg”, vertelt 

Frederik Hoeck, mede-eigenaar 

van GNT. “We werken al ruim 

twintig jaar met dezelfde boeren. 

Ongeacht de op brengst, leveren zij hun  

volledige oogst aan GNT. Wij verwerken  

de hele oogst, ook als de producten krom  

of lelijk zijn. Bovendien hebben we vijftien 

agrarische ingenieurs die de tachtig boeren- 

be drijven begeleiden. We leveren  zelf het 

zaad en de ingenieurs spreken met de boe-

ren af wanneer zij dit zaaien en oogsten. 

Daardoor is er een goede spreiding tussen 

de oogstmomenten en kan onze  fabriek het 

hele jaar door draaien.” 

Hoeck vertelt  bovendien dat alle Europese 

lever anciers voldoen aan de GlobalGap- 

standaarden. “Deze standaard geeft boeren 

een  goede   l eidraad om veiliger te werken en 

‘  Inkopers worstelen met 

nieuwe rol in de keten’

het  bewerken van het land te optimalise- 

ren. Ons streven is dat al onze leveranciers 

wereldwijd aan deze standaarden voldoen. 

Deze professionaliseringsslag heeft een gro-

te uitwerking op de efficiëntie van boeren in 

minder ontwikkelde landen. Het maakt hen 

succesvoller op de lange termijn.”

Gedragsverandering

Van IJsselmuide noemt het goede voorbeel-

den. Ze hoopt dat meer voedingsmiddelen-

bedrijven dit voorbeeld volgen. “Het vraagt 

om een gedragsverandering bij inkopers”, 

zegt ze. “Tijdens mijn trainingen merk ik 

dat inkopers worstelen met hun nieuwe rol 

in de keten. Zij moeten de omslag maken 

van onderhandelen en eisen stellen naar 

 samenwerken, innoveren en met boeren 

meedenken.” Volgens haar kunnen ze al   

een goede eerste stap zetten door te starten 

met een relatief eenvoudig onderwerp als 

transportoptimalisatie. “Het is te gek voor 

woorden dat er in deze tijd nog lege of half-

lege vrachtwagens over de weg rijden. Ook 

worden er nog veel producten weggegooid 

omdat klanten laat bestellen of bestellingen 

annuleren. Inkopers kunnen samen met 

hun leveranciers dit proces beter inrichten. 

Dit levert geld op en daarmee laat je zien 

dat je echt meedenkt. Dit kan het begin  

zijn van de verduurzaming van de hele  

keten.” 

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans is freelance journalist

SVZ traint ruim 3.000 lokale roodfruittelers. De training wordt elk jaar omvangrijker en er worden thema’s aan toegevoegd.

GROENTE & FRUIT ALS INGEDRIËNT


