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Duurzame  
ketenpartner            

In de zomer van 2015 verhuist Vreugdenhil 
naar een nieuw hoofdkantoor in Nijkerk. 
Het huidige gebouw in Voorthuizen wordt 
te klein voor de snelgroeiende producent 
van hoogwaardige melkpoeders. De duur-
zaamheidsambities groeien onverminderd 

MVO-prestaties Vreugdenhil
De kernactiviteit van Vreugdenhil Dairy 
Foods is het  produceren en het specifiek 
samenstellen van melkpoeders en de 
 handel hierin. Het hoofdkantoor staat in 
Voorthuizen en vanaf medio 2015 in  
Nijkerk. Er zijn drie fabrieken in  Gorinchem, 
 Barneveld en Scharsterbrug. Er  werken 
326 mensen. 
Enkele  resultaten uit het nog te verschijnen 
MVO-verslag van 2014:
•  81% van de melkveehouders ontving een 

premie voor deelname aan het duurzaam-
heidsprogramma; 

•  88% heeft weidegang waarbij koeien en 
jongvee meer dan 120 dagen per jaar, 
720 uur buitenlopen – het Nederlandse 
gemiddelde is 78%;

•  100% duurzame palmolie ingekocht 
(RSPO);

•  95% van het containervervoer vanuit 
Gorinchem gaat per boot in plaats van 
vrachtwagen – in 2012 was dit nog 
slechts 43,4%;

•  ziekteverzuim gedaald van 6,5% in 2013 
naar 5% in 2014;

•  bouw duurzaam hoofdkantoor in Nijkerk 
en duurzame fabriek in Gorinchem;

•  30,4% van het stroomgebruik is groen en 
komt deels van windturbines van eigen             
melkveehouders;

•  start project schoon drinkwater in de 
Hoorn van Afrika.

Bij duurzaamheid in de voedingsindustrie denken we al snel  
aan reuzen als Unilever, Nestlé en Heineken. Maar ook het  
middelgrote Vreugdenhil Dairy Foods timmert hard aan de  
weg. Het familiebedrijf wil het duurzaamste hoofdkantoor  
van Nederland te bouwen. Daarnaast voert het samen met  
zijn melkveehouders een eigen duurzaamheids programma  
uit en  is er het bijzondere icoonproject Water. 

Vreugdenhil pakt waterschaarste exportlanden aan

mee met de rest van het bedrijf. Het nieuw 
te verrijzen hoofdkwartier staat hiervoor 
symbool. Wij hebben de ambitie om het 
duurzaamste hoofdkantoor van Nederland 
te bouwen, zeggen ze bij de melkpoeder-
producent. Hiervoor behaalde het bedrijf  
in 2014 het  Breeam-NL Nieuwbouw  
Ontwerpcerti!caat met vijf sterren.  
Zo worden uitsluitend duurzame bouw-
materialen gebruikt, komt er veel glas in  
 het dak dat wordt voorzien van zonne-
panelen, wordt hemelwater op  gevangen  
om de toiletten door te spoelen en is er  
warmte-koudeopslag gepland onder de 
grond. Een ecoloog gaat het buitengebied 
inrichten, daarbij rekening houdend met 
biodiversiteit. Doelstelling is om in 2015 het 
Breeam-NL Nieuwbouw Oplevercerti!caat 
met vijf sterren te behalen. Ook verrijst 
naast de bestaande productielocatie in 
Gorinchem een nieuwe fabriek. In het 
 ontwerp is eveneens rekening gehouden 
met duurzaamheidseisen. De fabriek wordt 
energiezuinig door slim hergebruik van 
warmte en koude. 

De opgepompte waterhoeveelheid wordt gespiegeld 

aan het water dat bij Vreugdenhil in Nederland uit de 

melk is gehaald bij de verwerking tot melkpoeder. 
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Inspiratiesessie leidt naar ambitie

“MVO wordt door bedrijven vaak instru-
menteel en heel rationeel in  gestoken. Het 
wordt planmatig aangepakt. Zo bereik je 
voortgang in MVO,  maar op een bepaald 
moment stokt het proces en daar verbazen 
we ons dan over.” People- expert Glenn van 
der Burg van MVO Nederland constateerde 
dit ook bij Vreugdenhil, waar de MVO-
prestatieladder was ingevoerd en de doelen 
voor mens, omgeving en milieu bepaald. 
“Er is geen vooruitgang meer met MVO 
omdat mensen niet rationeel zijn”, zo stelt 
hij. “90 procent van ons handelen gaat op 

Duurzaamheid in DNA
“Duurzaamheid zat altijd al in ons DNA”, 
vertelt duurzaamheidsmanager Pauline 
Rousseau. Tot 2011 voerde het bedrijf er 
echter geen speci!ek beleid op. In dat jaar 
besloot Vreugdenhil aan de slag te gaan   
met de MVO-prestatieladder. Begin 2013 
wist het bedrijf zich te certi!ceren voor 
niveau 3. Het duurzaamheidsbeleid is 
inmiddels  verder gestructureerd en er zijn 
doelstel lingen aan gehangen. Het hee" de 
naam Samen Verantwoord Groeien en kent 
drie duurzaamheids pijlers: de eigen onder-
neming, de leveranciers en de  klanten.  
Het MVO-beleid telt inmiddels genoeg 
pareltjes. Zo gebruikt Vreugdenhil vanaf 
2015 uitsluitend duurzaam opgewekte  
elektriciteit. Een groot deel is a#omstig  
van de eigen melkveehouders. De rest  
komt van windenergie van de WindUnie.

Duurzaamheidsprogramma
Het mooiste pareltje is het eigen duurzaam-
heidsprogramma, dat Vreugdenhil samen 

met zijn eigen melkveehouders ontwikkelde 
en uitvoert om stappen te zetten  op het 
gebied van klimaat en energie, weidegang, 
dierenwelzijn en dierengezondheid en 
 biodiversiteit en milieu. Het bedrijf organi-
seert onder andere studiebijeenkomsten  

om de boeren te helpen de duurzaamheids-
doelstellingen te halen. Afgelopen jaar nam 
81 procent van de 900 veehouders vrijwillig 
deel aan dit programma. Degenen die zes 
punten of meer behaalden, ontvingen een 
premie van 50 cent per 100 kilo geleverde 
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World Vision, Vreugdenhil Dairy Foods en Made Blue werken zijn een samenwerking aangegaan om schoon  

drinkwater beschikbaar te maken voor gebieden in de Hoorn van Afrika met een permanent tekort.

Glenn van der Burg verzorgde vanuit MVO Nederland de inspiratie- 
sessie met de Vreugdenhil-directie. De essentie van dergelijke sessies? 
Maak MVO persoonlijk. Haal vervolgens de buiten wereld binnen, want 
zonder urgentie  verandert er niets. Bepaal dan wat je als bedrijf wilt zijn. 

de automatische piloot en daarmee bereik 
je niet zo’n grote ver andering als MVO 
vraagt. Daarvoor is creativiteit en energie 
nodig van in ieder geval het management 
en eigenlijk de hele organisatie.”

MVO persoonlijk maken
Van der Burg bewandelt met zijn inspiratie-
sessie dan ook een andere weg. Hij gaat aan 
de slag met de directieleden omdat vooral 
zij MVO als iets van henzelf moeten gaan 
zien. “Staat het management er niet achter, 
dan hebben mooie initiatieven van onderop  

veel minder kans van slagen.” De sessie 
start met het persoonlijk maken van  
MVO: wat betekent MVO voor jou als 
mens? De ervaring is dat de aanvankelijke 
scepsis – ‘ik vind MVO een beetje een hype’ 
– snel verdwijnt en iedereen  vertelt over  
vrijwilligerswerk dat hij of zij  doet, over 
betrokkenheid bij de kerk of  vereniging,  
het actief steunen van een goed doel  
enzovoorts. “Zo laat men het idee van  
MVO omdat het moet snel achter zich.”

Urgentie en ambitie
De tweede stap is dan het naar buiten 
 kijken. “De urgentie moet naar boven 
komen. Waarom is dit belangrijk?” Wordt 
dan ingezoomd op de ontwikkelingen in de 
wereld – globalisering, grondstofschaarste, 
vergrijzing, klimaatverandering –, dan zien 
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‘ Water uit melkpoeder 
spiegelen in exportlanden’

Glenn van der Burg: “De urgentie van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen moet naar boven komen”.

melk. Dit jaar krijgen de melkveehouders 
een variabele premie als ze tussen de acht 
en zestien punten binnenslepen. Het is  
een dynamisch programma, benadrukt 
Rousseau. “Duurzaamheid is nooit af.  
Daarom passen we in overleg met de 
 boeren het ambitieniveau aan.”

Schoon drinkwater 
Hoewel Vreugdenhil genoeg MVO- 
projecten hee! waar het trots op kan zijn, 
ontbrak tot voor kort een icoonproject, één 
project waarmee het bedrijf zichzelf op de 
kaart kan zetten. Tijdens een inspiratie-
sessie met MVO Nederland wist het  
bedrijf “een punt op de horizon te zetten”. 
De sessie leider inspireerde de deelnemers 
om het icoonproject te formuleren: water. 
Het bedrijf haalt immers water uit melk om  
de vaste stof vervolgens te verwerken tot 
melkpoeder. “We produceren melkpoeder 
en als bijproduct heel veel water. Dit is  
onze kern. Hier kozen we voor”, zegt 
Rousseau, terugdenkend aan de sessie in 

april 2014. Al snel ontstond het idee om  
het uit de melk onttrokken water – bijna 
500 miljoen liter in 2013 – te spiegelen aan 

landen met waterstress. Het idee voor het 
drinkwaterproject was geboren. 

Water, de bron van leven
Het melkpoeder dat Vreugdenhil produ-
ceert, vindt zijn weg vanuit Nederland  
naar onder andere het Midden-Oosten  
en  Afrika. Veel landen in die delen van  
de wereld kampen met waterschaarste  
en  hebben niet altijd toegang tot schoon 
drinkwater. Het plan was om het water, 
gewonnen uit het melkpoeder, te spiegelen 
aan de exportlanden met waterstress.
Er werd contact gezocht met de maatschap-
pelijke organisaties Made Blue en World 

Vision. Het eerste project zal naar verwach-
ting plaatsvinden in de Hoorn van Afrika. 
Aan de hand van de Water Security Index 

van MapleCro! identi"ceer-
de Vreugdenhil dat het 
watertekort er nijpend is. 
“We beginnen hier met  
175 miljoen liter drink-  
water terug te brengen”,  

licht  Rousseau toe. Een chip op de water -
put meet hoeveel water er wordt opgepompt.  
De hoeveelheid wordt gespiegeld aan het 
water dat bij Vreugdenhil in Nederland uit 
de melk is gehaald bij de verwerking tot 
melkpoeder. “Met deze hoeveelheid voor- 
zien we 2.000 bewoners tien jaar in hun 
dagelijkse behoe!e aan schoon drinkwater.”

Pauline Rousseau is vanwege een verhuizing naar het 

buitenland niet meer bij Vreugdenhil werkzaam. Haar 

functie is overgenomen door Christien Pennings.

• MAURICE DE JONG •

directieleden dat er veel gebeurt en komt 
het gesprek op de toekomst van de eigen 
business, is de ervaring van Van der Burg. 
Hier ligt het verschil met bijvoorbeeld het 
invoeren van een MVO-prestatieladder,  
dat vooral een intern gericht proces is. 
De derde stap omvat het formuleren van  
de ambitie van het bedrijf. 

Meer business en gelukkiger
“Vreugdenhil was een mooie case”, ver - 
haalt Van der Burg. “Ze kwamen snel tot  
de essentie: we halen water uit de melk  
om er melkpoeder van te maken, zodat  
het onder andere beter te transpor teren  
is, houdbaar wordt. Op  de plek waar het  
wordt gebruikt, stoppen we het water er 
weer in. Maar wij – lees Vreugdenhil –  
doen dat niet!” Zo  ontstond het idee dat  

het water moet worden  gespiegeld.” In het 
algemeen ziet Van der Burg in de  sessies de 
omslag van ‘iets dat moet’ naar ‘MVO gaat 
ons allemaal aan’ én ‘MVO biedt kansen’. 
Hij is nuchter over de aanpak: “Een sessie is 
geen wondermiddel. De kracht van MVO 
Nederland is dat wij een on  a#ankelijke 
partij zijn zonder verdere belangen en een 
bepaalde autoriteit hebben. Het gevaar van 
MVO is namelijk dat het over alles gaat. 
Kies er één aspect uit. De resultante is meer 
business en tegelijkertijd help je de wereld 
redden. Daar worden we allemaal een stuk 
gelukkiger van.”
Interesse in een inspiratiesessie? Vincent  
van Marl, MVO Nederland, v.vanmarle@ 
mvonederland.nl. 

• CARINA GRIJSPAARDT!VINK •


