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VOORWOORD

De VanDrie Group is de grootste kalfsvleesintegratie 

in de wereld. De gehele productie hebben we in 

eigen hand. Het afleveren van kwalitatieve, veilige 

producten is onze eerste zorg. We willen op een 

verantwoorde manier een goed eindproduct leveren, 

of het nu gaat om kalfsvlees, kalvervoeders of 

kalfsvellen. We hebben oog voor onze organisatie en 

onze medewerkers, voedselveiligheid, dierenwelzijn 

en onze omgeving en milieu. De maatschappij is een 

kritische volger en stelt steeds hogere eisen aan onze 

productiewijze. De VanDrie Group anticipeert hierop 

door voortdurend in de gehele keten in te zetten op 

kwaliteit en ontwikkeling. 

2014 was een dynamisch jaar. De Russische 

boycot op Europese agriproducten, onrust in het 

Midden-Oosten, vaststelling van het Europese 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de 

onderhandelingen over het handelsakkoord TTIP 

tussen Europa en de Verenigde Staten: allemaal 

elementen die onze bedrijfsvoering raken. De  

VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf en ziet 

Europa als thuismarkt. Met een export naar meer dan 

60 landen wereldwijd opereren wij in een bijzondere, 

internationale omgeving. 

De geschetste ontwikkelingen benadrukken het 

belang om de vierkantsverwaarding (elk deel van het 

kalf optimaal benutten) te versterken. Onze afzet 

is van absoluut belang voor de financiële toekomst 

van ons bedrijf. We werken daarom continu aan 

de versterking van het consumentenvertrouwen 

en het vergroten van de bekendheid van kalfsvlees 

wereldwijd. Ook met het oog op de verwachting 

dat er in 2050 9 miljard monden te voeden zijn, is 

efficiënt produceren en volledige benutting van een 

dier een belangrijk uitgangspunt voor ons. 

Zonder rentmeesterschap en rentabiliteit 

komt duurzaam handelen niet van de grond. 

Rentmeesterschap betekent voor ons duurzaam 

handelen, met oog voor toekomstige generaties. 

Rentmeesterschap betekent daarom ook investeren 

en innoveren. We zijn trots dat we dit jaar wederom 

de rentabiliteit en het duurzaamheidsdenken hebben 

kunnen combineren en ontwikkelen. 

Sinds 2006 publiceren we jaarlijks ons verslag over Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO). Elk jaar maken we stappen 

in ons MVO-beleid en integreren we het duurzaamheidsdenken 

in alle VanDrie bedrijven in Italië, Frankrijk, België, Duitsland en 

Nederland. 
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In dit jaarverslag ziet u de ontwikkelingen van 2014 

terug. In het verslag is een belangrijke verdieping 

aangebracht ten opzichte van de vorige versie. 

Dit jaar hebben we de dialogen die we voeren 

met onze stakeholders beter inzichtelijk gemaakt. 

Ook is onze waardeketen nader uitgewerkt. Alle 

bedrijven binnen de VanDrie Group hebben dit jaar 

hun duurzaamheidsresultaten gedeeld. Hiermee 

benadrukken we het belang van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in onze keten in binnen- 

en buitenland. 

Ook dit jaar heeft onze accountant een externe 

verificatie uitgevoerd op een selectie van indicatoren, 

zoals opgenomen in bijlage 12 en 13.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit MVO-verslag, 

dan kunt u dit sturen naar contact@vandriegroup.com. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Henny Swinkels Director Corporate Affairs

30 juni 2015

Henny Swinkels, 

Director Corporate Affairs 

VanDrie Group
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VANDRIE GROUP

De structuur van de groep is georganiseerd in lijn 

met de ketenbeheersing. Hiervoor is een uniek 

geïntegreerd kwaliteitsysteem ontwikkeld:  

Safety Guard. Safety Guard borgt onder meer 

voedsel veiligheid, dierenwelzijn, verantwoord 

antibioticumgebruik en milieubeheer in de gehele 

productieketen. 

De werkmaatschappijen van de groep zijn te  

verdelen in zes categorieën: kalverhouderijen, 

zuivelgrondstoffen (verwerking & handel), 

kalver voeders, kalverslachterijen (verwerking & 

bewerking), kalfsvellen en voorlichting. 

Kwaliteitszegel

De VanDrie Group laat zich voor- 

staan op kwalitatief hoogstaande 

en veilige producten. Respect 

voor mens, dier en omgeving 

staat hoog in het vaandel. En wij 

hebben oog voor wat wij de komende generaties 

nalaten. Dit is terug te vinden in ons logo, dat 

gevormd wordt door een hand en een kalf die het 

respect voor mens en dier uitdrukken. Het zegel 

staat garant voor kwaliteit en vakmanschap.

De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf en wereld-

marktleider in kalfsvlees. Begin jaren ‘60 van de vorige eeuw 

kocht Jan van Drie sr. zijn eerste kalf om te verwaarden. Nu 

vormt de groep met meer dan 25 bedrijven de grootste kalfs-

vleesintegratie in de wereld en is derhalve wereldmarkt leider 

op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen.



7



8

ORGANISATIESTRUCTUUR

Kalfsvleesdistributie

Europees marktaandeel 

Export kalfsvlees

 Italië

 Duitsland

 Frankrijk

 Rest EU

 Buiten EU

 VanDrie Group

 Rest EU

30%

70%

34%16%

13%

24%
13%

Feiten en cijfers

Onze medewerkers:

• ± 2.300 medewerkers*;

•   ± 47% van de medewerkers is werkzaam in Nederland;

•  ± 1.100 kalverhouders;

•  ± 4.000 personen indirecte werkgelegenheid.

*    Verdeling van het aantal medewerkers naar land of bedrijfsactiviteit  
zie bijlage 3.

Onze producten:

•  ± 1,5 miljoen kalveren;

•  ± 500.000 ton kalvermelkpoeder;

•  ± 155.000 ton muesli/ruwvoer;

•  ± 175.000 ton handel in zuivelgrondstoffen;

•  ± 1,44 miljoen kalfsvellen;

•    Vestigingen in Nederland, België, Duitsland,  

Frankrijk en Italië.

Onze resultaten:

•  Omzet*: ± 2 miljard euro;

•  Netto winst*: ± 63 miljoen euro;

•  Nettowinstmarge*: ± 3,1%;

•  Export kalfsvlees: 95% naar meer dan zestig landen.

*    De gespecificeerde omzetgegevens alsmede de omvang van de activa 
en operationele kostenontwikkeling vindt u in het financieel jaarverslag 
2013 van de VanDrie Group. In de omzet is Tendriade in het 4e kwartaal 
meegenomen. Zie ook Verantwoording. 



9

Overzicht geslachte kalveren per land

Overzicht productie kalvervoeders per locatie 

Onze afnemers:

Onze voeders gaan naar kalverhouders, maar 

ook naar melkveehouders en andere veehouders.  

De kalfsvleesproducten die wij produceren 

gaan onder andere naar de (vlees)groothandel, 

detailhandel, supermarkten, slagerijen, hotels, 

restaurants cateraars, foodservice en de 

institutionele markt.

Onze kalfsvellen gaan naar leerlooierijen en  

producenten van schoenen, tassen, kleding en 

de auto-industrie over de gehele wereld.

De zuivelgrondstoffen gaan voornamelijk naar 

zuivelproducenten, levensmiddelenfabrikanten, 

diervoeder fabrikanten en importeurs van zuivel-

producten.

Onze concepten:

VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm, 

Vitender, Friander.

In Frankrijk heeft de VanDrie Group  

twee consumentenmerken, te weten:  

Finesse de Veau en Tendriade.

Veau élevé
en FRANCE

23%

6%
71%

15,6%

30,9%

18,8%
34,7%

 Nederland

 België

 Frankrijk

 Tentego

 Navobi

 Schils

 Alpuro



10

BUSINESS MODEL
De VanDrie Group creëert waarde binnen vier 

verschillende productcategorieën: kalfsvlees, 

kalvervoeders, kalfsvellen en zuivelgrondstoffen. 

Om waarde te kunnen creëren spelen kwaliteit, 

kostenefficiëntie, duurzaamheid en een visie op de 

lange termijn een zeer belangrijke rol in de strate-

gie. Een goedwerkende organisatie met gezonde 

en vakvaardige medewerkers is van belang 

voor de dagelijkse praktijk. Efficiënt omgaan met 

grondstoffen en werken vanuit een ‘cradle to  

cradle- gedachte’ helpen om schaarse grondstoffen 

zo optimaal mogelijk te benutten en onze voet-

afdruk te verkleinen. Producten dienen van hoge 

kwaliteit te zijn waarbij voedselveiligheid voorop 

staat. Wij werken met levende have. Met respect 

omgaan met de dieren vinden wij erg belangrijk.  

Het business model van de VanDrie Group staat 

hieronder schematisch weergegeven.

innovatie & onderzoek marketing & promotie

duurzaamheid

rentmeesterschap

Onze organisatie Voedselveiligheid Dierenwelzijn Omgeving & Milieu

kwaliteit

kostenefficiëntie

1. kalfsvlees

2. kalfsvellen

3. kalvervoeders

4. zuivelgrondstoffen
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Familiewaarden 

Onze familiewaarden dragen wij uit in de wijze 

waarop wij omgaan met elkaar, met mens en 

dier en met de maatschappij. Hierbij is respect de 

basis binnen ons familiebedrijf. Wij streven naar 

rentmeesterschap en vermogensopbouw voor de 

volgende generaties. Ook staat langdurige samen-

werking met medewerkers en partners binnen en 

buiten onze keten centraal in onze bedrijfsvoering. 

De dynamische omgeving waarbinnen we opereren, 

zorgt ervoor dat we de focus leggen op een 

gedegen financiële huishouding en zo goed 

mogelijk en efficiënt omgaan met grondstoffen.

Voorbeeldfunctie

Omdat wij wereldmarktleider zijn, hebben wij een 

voorbeeldfunctie. Wij nemen onze verantwoorde-

lijkheid. Wij investeren een aanzienlijk deel van de 

opbrengsten weer in de groepsbusiness. Hierdoor 

kunnen wij ons bedrijf verder ontwikkelen op een 

duurzame, sociale en economisch verantwoorde 

wijze. Met als resultaat dat wij over de gehele 

breedte vakbekwame medewerkers met ruime 

ervaring hebben die onze werkprocessen op inno-

vatieve wijze kunnen inrichten en daardoor steeds 

weer kwaliteitsslagen maken. Het op constructieve 

wijze samenwerken met medewerkers en partners 

is de basis voor het succes van de VanDrie Group.

Oorsprong vanuit de melkveehouderij

Kalfsvlees vindt zijn oorsprong in de melkvee-

houderij. Een koe geeft alleen melk als zij elk jaar 

kalft. De melkveehouder behoudt een gedeelte 

van de vrouwelijke kalveren voor de uitbreiding en 

vervanging van zijn eigen melkveestapel. De overige 

kalveren gaan naar de kalverhouderij. Dankzij de 

grote zuivelsector is Nederland een belangrijke 

producent van kalfsvlees.
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MVO-BELEID
Onze geborgde organisatie met daarin het welzijn van de 

mens, de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en aandacht voor 

omgeving & milieu zijn de pijlers waarop het MVO-beleid van 

de VanDrie Group is gestoeld. Over deze onderwerpen leggen 

wij sinds 2006, onder andere met dit jaarverslag, rekenschap af. 

De inhoud van elk thema wordt eenmaal per jaar geëvalueerd 

om te garanderen dat het beleid en de pijlers aansluiten bij de 

dynamische omgeving waarbinnen de VanDrie Group opereert. 

En waar nodig past de VanDrie Group de punten op basis van 

de evaluatie aan.

Onze organisatie 

Als familiebedrijf en als wereldmarktleider nemen 

wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien van 

maatschappelijke ontwikkelingen in onze sector. 

Waar het onze medewerkers betreft, streven 

wij naar gezonde en vakvaardige medewerkers, 

veilige werkplekken en ruime mogelijkheden tot 

persoonlijke ontwikkeling. 

Voedselveiligheid 

Onze eerste verantwoordelijkheid is het leveren van 

betrouwbare en verantwoorde kalfsvleesproducten. 

Daartoe hebben wij een eigen kwaliteitssysteem 

(Safety Guard) ontwikkeld waarmee wij kwaliteit 

en veiligheid vanaf de eerste schakel tot en met de 

laatste schakel in onze keten borgen.

VoedselveiligheidOnze organisatie

Betrouwbare voedingOnze mensen

Verantwoorde voedingOnze werkwijze

De Materialiteitsmatrix is uitgebreid. Zie bijlage 10.
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Dierenwelzijn

Wij stellen, samen met onze kalverhouders, alles 

in het werk om de kalveren gezond te laten 

opgroeien. Wij bereiken dat bijvoorbeeld door 

samen te werken met de melkveehouderij. Samen 

zorgen wij ervoor dat de kalveren een goede start 

maken.

Omgeving & milieu

Wij willen dat de omgeving zo weinig mogelijk last 

heeft van onze bedrijvigheid. Ons beleid spitst zich 

toe op twee terreinen: de gesloten kringloop in 

onze bedrijfsvoering en reductie van milieubelasting. 

Concreet betekent het dat wij streven naar zo min 

mogelijk verspilling, beperking van energie en CO2 

en maximaal gebruik van reststromen.

Dierenwelzijn Omgeving & Milieu

Diergezondheid Gesloten kringloop

Goede leefomgeving Reductie milieubelasting
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VISIE & AMBITIE

Innovatie en marketing & communicatie spelen 

een evidente rol bij de waardetoevoeging. Durven 

handelen vanuit innovatieve ideeën zorgt ervoor 

dat wij stappen kunnen zetten en onze positie als 

wereldmarktleider telkens kunnen behouden. Via 

marketing, communicatie en voorlichting zorgen 

wij ervoor dat onze producten bekend worden en 

blijven, waar ook ter wereld. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 

in ons dagelijks denken en handelen verankerd. 

Gedreven door onze intrinsieke motivatie en onze 

ambitie om toonaangevend te zijn, zetten wij nu 

een volgende stap in ons MVO-beleid. We adopteren 

het principe ‘creating shared value’: duurzame 

oplossingen vinden voor MVO-dilemma’s en vraag-

stukken door het versterken van onze ketenrelaties 

van toeleveranciers en afnemers. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die 

gevonden worden in de gedeelde verantwoordelijk-

heden met andere ketenpartners krachtige en duur-

zame antwoorden vormen op de maatschappelijke 

vraagstukken waar wij gezamenlijk voor staan.

Transparant communiceren over MVO

In 2014 was de VanDrie Group een van de hoogst 

genoteerde familiebedrijven uit de agribusiness in 

de Transparantiebenchmark 2014 van het  

Ministerie van Economische Zaken. De VanDrie Group 

eindigde met 120 punten op een gedeelde 100-ste 

plaats. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks 

terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit 

van maatschappelijke verslaggeving onder de circa 

450 grootste Nederlandse ondernemingen.

Stakeholdersdialoog

De VanDrie Group hecht veel waarde aan het 

voeren van een dialoog met onze geïdentificeerde 

stakeholders. Met de input die wij hieruit vergaren 

kunnen wij blijvend werken aan de kwaliteitsver-

betering van dienstverlening en bedrijfsvoering en 

ontwikkeling van het MVO-beleid. De mate en wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan de stake-

holdersdialoog verschilt; naast formele ontmoetin-

gen tijdens vergaderingen en seminars zijn er ook 

meer informele contacten zoals bedrijfsbezoeken, 

telefonische contacten, presentaties en informele 

overleggen. De diverse contacten met de geïden-

tificeerde stakeholders zijn veelvuldig en vinden 

formeel dan wel informeel en bijna dagelijks plaats. 

We hebben in 2014 een stakeholders analyse uit-

gevoerd. Door middel van een uitgebreide enquête 

De VanDrie Group hanteert een MVO-beleid waarbij vroegtijdig

relevante kwesties worden gesignaleerd en doorlopend duur-

zame oplossingen worden gezocht voor de uitdagingen in de 

sector. Wij maken ons sterk om de gehele keten te verduurzamen 

en proberen stappen te zetten in iedere schakel van de keten. 

Binnen de groep staat het inspelen op risico’s en kansen en het 

optimaal tot waarde brengen van alle schakels in de keten  

centraal. Relevante stakeholders erkennen onze aantoonbare  

resultaten, onder andere op het vlak van dierenwelzijn, huisvesting, 

mestverwerking, kwaliteitsborging en nieuwe marktconcepten.
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onder onze stakeholders zijn de meest relevante  

maatschappelijke thema’s bepaald en in een  

Materialiteitsmatrix gezet. Deze nieuwe  

Materialiteitsmatrix staat in bijlage 10.

Speerpunten

Om voor te blijven lopen op de maatschappelijke 

ontwikkelingen kent onze MVO-strategie voor de 

komende jaren een aantal duidelijke prioriteiten, 

die nauw samenhangen met de economische, 

ecologische en sociale ontwikkelingen binnen onze 

sector:

• Dierenwelzijn verder uitbouwen en ontwikkelen;

• I nzetten op verantwoord gebruik van antibiotica 

in de kalverhouderij door een ketengestuurde 

aanpak;

•  Beschikbare grondstoffen efficiënter en effectiever 

inzetten;

•  Verwaarding van rest- en bijproducten optimaliseren;

•  Onderzoek naar nieuwe kwalitatieve bronnen van 

eiwitten en vetten voor diervoeding die niet con-

curreren met consumptiedoeleinden voor mensen;

•  De mogelijkheden onderzoeken om op een 

geheel andere en innovatieve benadering van 

mest nieuwe waarde(n) te creëren;

•  Bijdragen aan de voeding van negen miljard 

mensen in 2050 door niet alleen kalfsvlees te 

leveren maar ook onze kalfsvleeskennis en -kunde 

te delen;

•  Een hechte samenwerking met stakeholders in de 

keten, zoals de melkveehouderij en de zuivelsector;

•  Relaties uitbouwen met diergezondheids- en 

welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke 

instellingen;

•  Opening van buitenlandse markten,  

o.a. de Verenigde Staten en China;

•  Stimuleren van de interesse voor de consumptie 

en de verkoop van kalfsvlees met de specifieke 

focus op de jongere generaties.
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ONZE ORGANISATIE
Als familiebedrijf en als wereldmarktleider hebben 

wij de ambitie om voorop te lopen als het gaat om 

maatschappelijke ontwikkelingen in onze sector. 

Het nemen van verantwoordelijkheid begint altijd in 

eigen huis. Het management van de VanDrie Group 

draagt eindverantwoordelijkheid voor het gehele 

MVO-beleid. Elk bedrijfsonderdeel heeft echter zijn 

eigen doelstellingen en verantwoordelijkheden. 

Binnen onze onderneming houdt een denktank 

zich bezig met mogelijkheden voor innovatie in 

diervoeders en managementaanpassingen.  

De onderzoeken worden door zeven medewerkers 

van de VanDrie Group uitgezet en uitgevoerd.  

Buiten de sector werken wij samen met partijen als

Wageningen UR (University & Research centre) en 

met organisaties voor diergezondheid en dieren-

welzijn (bijv. De Nederlandse Dierenbescherming en 

de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)). 

De VanDrie Group ziet het ook als een MVO-

taak om internationaal verantwoord te opereren. 

Wij houden zoveel als mogelijk rekening met de 

verschillende levensovertuigingen en religies in de 

wereld, bijvoorbeeld door toepassing van specifieke 

slachtmethodieken en waar mogelijk het zondags-

respect. Wij zien het als een opdracht om kennis 

en kunde te delen met relaties en internationale 

relaties te bevorderen. Een overzicht van de partners 

en stakeholders waarmee de VanDrie Group  

samenwerkt, is te vinden in bijlage 5.

Alle bedrijven van de groep vallen onder de 

VanDrie holding. Vanuit de holding vindt onder 

andere financiering plaats. De VanDrie Group heeft 

drie aandeelhouders, te weten: René van Drie, 

Jan van Drie en Herman van Drie. Henny Swinkels 

is Director Corporate Affairs. Er is geen sprake van 

bestuurstermijnen. Binnen de leiding van de 

VanDrie Group is het streven om met betrekking  

tot het beloningsbeleid binnen de Balkenendenorm  

te blijven. 

Werkmaatschappijen

Holding bestuur

Directieoverleg
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Jan van Drie sr. René van DrieJan van Drie Herman van Drie 

Oprichter Management VanDrie Group

Overlegstructuur VanDrie Group

Binnen de VanDrie Group vinden veel gestructureerde 

overleggen plaats, onder meer:

•  Het directieoverleg, waar diverse directeuren van 

de VanDrie Group bedrijven in vertegenwoordigd 

zijn. Dit vindt minimaal vijf keer per jaar plaats. Het 

directieoverleg heeft tot doel beleidsvoorbereiding 

en –uitvoering te evalueren en nieuwe activiteiten 

te initiëren. Vanuit het directieoverleg worden de 

diverse werkmaatschappijen aangestuurd;

•  Maandelijks komen de operationeel managers 

van de Nederlandse kalverslachterijen bijeen;

•  Eens per twee maanden vindt er gezamenlijk 

overleg van de kwaliteitsfunctionarissen van de 

Nederlandse kalverslachterijen plaats;

•  Twee keer per jaar komen alle keten-kwaliteits-

functionarissen en leidinggevenden bijeen in het 

Safety Guard Platform overleg. Hier zijn o.a. ook 

de VanDrie Group Hoofd Quality Assurance,  

de VanDrie Group kwaliteitscoördinator en  

een lid van het directieoverleg aanwezig;

•  Het VanDrie Group managementteam “Voeders” 

komt vier keer per jaar samen;

•  Jaarlijks vindt er een KAM-dag (Kwaliteit,  

Arbo en Milieu) plaats waar kwaliteitsmanagers 

en HRM Managers bij aanwezig zijn van de  

Safety Guard bedrijven;

•  Drie keer per jaar vindt er een KAM-overleg 

plaats met medewerkers die belast zijn met 

milieu- en arbozaken binnen de vier Nederlandse 

voederbedrijven;

•  Eens per kwartaal vindt er een marketingoverleg 

plaats. 

MVO en onze medewerkers

Waar het onze medewerkers betreft, streven wij 

naar gezonde en vakvaardige medewerkers op een 

veilige werkplek met ruime mogelijkheden tot  
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persoonlijke ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd 

van de medewerkers bij de VanDrie Group is 43 

jaar. Bijna 22% van onze medewerkers is meer dan 

20 jaar in dienst. Veiligheid op de werkvloer staat 

voorop bij alles wat wij doen. Wij trainen onze 

medewerkers voortdurend op het gebied van veilig-

heid. Ook stimuleren wij onze medewerkers om 

aan hun fysieke en mentale gezondheid te werken.

Ziekteverzuim

Het zo laag mogelijk houden van het ziektever-

zuim is voor ons van zowel sociaal als economisch 

belang. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2013 

gedaald van 6,3% naar 4,9% in 2014. Naar aan-

leiding van positieve ervaringen met ziekteverzuim-

reductie heeft ESA in 2014 een afdeling Algemene 

Dienst opgezet waarin oudere en/of zieke mede-

werkers zijn ondergebracht. Vanuit de recente 

Participatiewetgeving is dit verder aangestuurd 

en tevens heeft dit een positieve invloed gehad 

op het ziekteverzuimcijfer bij ESA. Het ziekte-

verzuim is bij ESA met circa 3,5% afgenomen ten 

opzichte van 2013. Naast het invulling geven aan 

vigerende wetgeving, oogst deze ingevulde opzet 

ook medewerkers welbevinden en levert het een 

substantiële economische bijdrage.  

Voor tabellen, cijfers en nadere gegevens over 

ons personeelsbeleid zie bijlage 3.

Preventief Medisch Onderzoek

Meerdere bedrijven binnen de VanDrie Group 

houden een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 

waaraan onze medewerkers kunnen meedoen. 

Hierbij geeft het onderdeel de ‘fit-test’ een goed 

beeld van de fysieke en mentale gezondheid van 

elke medewerker. 

In 2014 nam 70% van de uitgenodigde Ekro mede-

werkers deel aan het PMO. Ook is er bij Ekro een 

project duurzame inzetbaarheid gestart. Frequent 

verzuimers zijn aangesproken en worden door een 

extern bureau begeleid op het vlak van voeding, 

bewegen en leefstijl in het algemeen. Dit project 

wordt in 2015 voortgezet. Ook is er focus op het 

voedingsaanbod in de bedrijfskantine van Ekro. Een 

stagiair gaat hier in 2015 nader onderzoek naar 

doen. Bij Oukro was in 2014 op basis van vrijwillige 

deelname de opkomst bij het PMO 100%. Het 

PMO bij Oukro werd als eindopdracht uitgevoerd 

door een in opleiding zijnde verpleegkundige en 

bedrijfsfysiotherapeut.

Aftrap voor BBL-2 klas

Ekro en ESA organiseerden in 2014 een gezamenlijke 

bijeenkomst voor medewerkers die met een BBL-2 

opleiding gaan beginnen. BBL staat voor beroepsbe-

geleidende leerweg en wordt in de volksmond wel 

werkend leren genoemd. Zeven medewerkers van 

Ekro en vijf medewerkers van ESA volgden de oplei-

ding Productiemedewerker Versindustrie. Met deze 

opleiding vergroten medewerkers hun kennis over 

het productieproces en wordt er een goede basis ge-

vormd voor vervolgopleidingen (bijv. BBL-3). Ook werd 
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er in deze klas aandacht besteed aan duurzame inzet-

baarheid. Een fysiotherapeut en voedings deskundige 

gaven een gastles over voeding en hoe blijf ik in een 

fysiek zwaar beroep inzetbaar. Ook T. Boer & zn heeft 

in 2014 een BBL-2 klas opgestart.

Arbeidsmobiliteit 

Ekro en Oukro besteedden in 2014 veel aandacht 

aan het onderwerp Arbeidsmobiliteit. Begin okto-

ber werd voor alle kaderleden een bijeenkomst 

over dit onderwerp georganiseerd. Leidinggeven-

den werden begeleid in het nadenken over de 

eigen toekomst en kregen daarmee ook inzicht 

in de inzetbaarheid van het eigen team en de 

eigen afdeling. Er werd ook deelgenomen aan de 

Week van de Arbeidsmobiliteit. Deze week werd 

georganiseerd door WerkendStedendriehoek, Team 

Arbeidsmobiliteit ‘Samen werk maken van werk’ en 

Linxx in de regio Stedendriehoek. De Week van de 

Arbeidsmobiliteit gaf medewerkers de mogelijkheid 

om een dag mee te draaien in een andere organi-

satie. Medewerkers kregen zicht op mogelijkheden 

die er zijn in de regio, gingen bewust eens andere 

werkzaamheden uitvoeren en vergroten zo hun be-

wustwording van eigen mobiliteitsmogelijkheden. 

Dit initiatief krijgt in 2015 een structureel vervolg in 

’Baanaanbieding‘. Dit is bedoeld om medewerkers 

met ander werk kennis te laten maken en inzicht te 

geven in eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Omgang met 60+ medewerkers

Met het oog op het groeiend aantal oudere 

medewerkers is Navobi in 2014 gestart met de 

duurzaamheidstraining BMD. Doel is de prestaties 

van Navobi op de lange termijn te waarborgen en 

de organisatie te herinrichten van procesgericht 

naar klantgericht. Hierdoor denkt Navobi betere 

productiviteit, samenwerking en daarmee betere 

bedrijfsresultaten te realiseren. Deze training wordt 

gesubsidieerd door de overheid. In de nieuwe CAO 

voor de Vleessector (april 2014) is afgesproken om 

per 1 januari 2015 te starten met een verplichte 

seniorenregeling. Deze regeling streeft ernaar de 

ouder wordende medewerker (60+-er) te ontzien. 

10% van de werktijd wordt uitgeroosterd. Dit kost 

de medewerker geen loon. Wel levert de 60+-er  

16 dagen per jaar in t.o.v. de oude regeling.

Wajong jongeren

Alpuro heeft sinds een aantal jaren een Wajonger 

(Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandi-

capten) in dienst. Door een Wajonger een kans te 

geven op de arbeidsmarkt draagt Alpuro bij aan 

het verbeteren van de arbeidsaantrekkelijkheid en 

positionering van deze doelgroep. Daarnaast is de 

diversiteit onder het personeel ook een toegevoegde 

waarde voor Alpuro. Wajongers zijn goede werk-

nemers die zich verantwoordelijk voelen voor hun 

werk. Ze doen hun best om er een succes van te 

maken. Als dat lukt, geeft dat veel voldoening 

voor zowel de Wajonger als de naaste collega’s. 

Een Wajonger in zijn werk zien groeien, heeft vaak 

een positieve invloed op de werksfeer en op de 

werknemersmotivatie. Ook T. Boer & zn is in 2014 

begonnen met het in dienst nemen van Wajongers.

Gezondheid en welzijn bij Ekro

BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol,  

Voeding en Ontspanning. Deze artikelen komen 

onder meer uit de Leefstijlagenda van  
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OudeVrielinkGezondheidsmanagement (OVGM) en 

helpen hopelijk goede keuzes te maken.

Safety Guard Academie

In 2014 heeft de doorontwikkeling plaatsgevonden 

van de Safety Guard Academie. De bedrijven 

werken meer samen om opleidingen verder te  

optimaliseren. De eerste digitale training voor 

nieuwe medewerkers is in 2014 afgerond. Vanaf 

2015 zal deze introductietraining op nieuwe 

medewerkers van toepassing zijn. Daarnaast zijn er 

binnen de Safety Guard Academie ook workshops 

georganiseerd voor alle slachterijen. Dit betreft 

o.a. een Validatie workshop waar operationeel- 

en kwaliteitverantwoordelijken aan mee hebben 

gedaan. De Academie is een antwoord op de 

groeiende vraag naar opleidingsmogelijkheden bin-

nen en buiten de organisatie. Het is een e-learning 

portaal dat kennis, instructies en trainingen digitaal 

beschikbaar stelt aan verschillende doelgroepen 

binnen en buiten de organisatie. Doelstelling is 

onze trainingsmogelijkheden (in meerdere talen) 

efficiënt en structureel toegankelijk te maken voor 

grote groepen gebruikers.

Ondersteunen goede doelen

De VanDrie Group en haar individuele bedrijven  

ondersteunen veel goede doelen. In 2014  

“Transparantie is een belangrijk instrument voor Maatschappelijk  

Verantwoord Ondernemen. Transparantie gaat over openheid, zichtbaar-

heid en toegankelijkheid van onze organisatie. Door inzicht te geven in de 

dilemma’s waar Oukro mee kampt, hoe we daarmee omgaan en welke 

gevolgen de keuzes hiervan hebben, worden wij voor belang hebbenden 

beter aanspreekbaar op onze activiteiten. Dat leidt ertoe dat onder andere 

onze klanten met ons mee kunnen denken over oplossingen en verbeterin-

gen. Wij vinden het erg belangrijk dat onze klanten weten wat ze aan ons 

hebben en dat wij achteraf in staat zijn verantwoording af te leggen over onze bedrijfsvoering. Door transparant te 

zijn over relevante eigenschappen van onze kalfsvellen en van de onderneming, groeit het vertrouwen van klanten en 

andere stakeholders. Een voorbeeld van MVO bij Oukro is het streven om steeds meer kalfsvellen vers aan te leveren 

zodat het zouten van die kalfsvellen niet meer nodig is. In 2014 lag het aantal niet gezouten kalfsvellen op 30,23%. 

Ook door richtlijnen, keurmerken zoals ISO 14001, ISO 9001 en samenwerking zal dat vertrouwen toenemen.  

En vertrouwen is een eerste voorwaarde voor succesvol zakendoen voor Oukro.”

 

Marcel van Leent, Directeur Oukro



21

onder steunden wij onder meer BIG Challenge Alpe 

d’HuZes. Met dit initiatief zetten o.a. veehouders, 

dieren artsen, adviseurs en onderzoekers zich kei-

hard in om een einde te maken aan de ellende en 

onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij 

ver oorzaakt. Net als voorgaande jaren heeft de 

VanDrie Group relatiegeschenken van Abrona 

opgenomen in haar eindejaarspakket. Abrona is 

gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met 

een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben  

wij meerdere werkzaamheden uitbesteed aan de  

Felua-groep uit Apeldoorn. De Felua-groep bege-

leidt mensen met een afstand tot werk naar zo 

regulier mogelijk werk. Ook heeft de VanDrie Group 

de Stichting Kinderen en Kansen ondersteund. 

Deze stichting zet zich in voor kinderen met het 

Sanfilippo Syndroom, een dodelijke stofwisselings-

ziekte. 

Daarnaast ondersteunde de VanDrie Group veel 

goede doelen door middel van levering van onze 

kalfsvleesproducten. Individuele VanDrie Group 

bedrijven ondersteunden in 2014 o.a.: Stichting 

Blijf Vrouw, Muziekfestival Maak de Droom Waar, 

Culibus, KIKA, Hartpatiënten Vereniging, Kind & 

Ziekenhuis, Roparun, Nationaal Ouderenfonds, 

Opkikker en Serious Request. Alpuro Breeding  

schakelde regelmatig mensen in van De Werkwijzer 

Paperasserie om folders te laten vouwen. De 

Ambulante Hulpverlening Midden- Nederland zette 

voor Alpuro Breeding droogvoerbakken in elkaar. 

Navobi is bedrijfslid bij het Geldersch Landschap & 

Kasteelen. Zo wordt een steentje bijgedragen aan 

het onderhoud van 150 prachtige natuurgebieden, 

kastelen en landgoederen in Gelderland. 
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RESULTATEN 2014

Onze ambitie is om het MVO-denken steeds meer 

te integreren in ons dagelijks denken en handelen. 

Afgelopen jaar zijn onder meer de volgende resultaten 

op sociaal gebied behaald:

•  Continuering van preventief medisch onderzoek 

bij onze medewerkers;

•  Veel nieuwe opleidingen binnen de groep, o.a.: 

Gesprekstechnieken; training interne audits; ont-

ruimingsoefeningen, laboratoriumopleidingen, 

VAPRO-opleiding en communicatie training voor 

productiemedewerkers;

•  De Nederlandse kalverslachterijen hebben in totaal 

zeven gecertificeerde Animal Welfare Officers;

•  Ondersteuning goede doelen, o.a. BIG Challenge 

Alpe d’HuZes, Felua-groep en Roparun;

• Doorontwikkeling van de Safety Guard academie;

• Daling van het ziekteverzuim naar 4,9%;

•  Meer dan 21% van onze medewerkers is meer 

dan 20 jaar in dienst.

Tentego

•  Het Tentego BHV team heeft een BHV training 

gevolgd;

• Opleiding ‘Veilig werken systemen’.

Navobi

•  Verhoging kwaliteitsbewustzijn - veiligheid; door 

middel van werkoverleggen zijn kwaliteitsitems 

extra onder de aandacht gebracht. Werknemers 

worden getoetst en veiligheidsinstructies en 

veiligheidskaarten zijn gemaakt;

• Implementatie ArboManagementSysteem (AMS);

•  Start duurzaamheidstraining BMD voor oudere 

medewerkers;

•  VeiligheidsWerkGroep; deze groep komt regel-

matig bijeen om diverse zaken rond veiligheid te 

bespreken. Tevens maakt de groep 1x per  

kwartaal een veiligheidsronde in de productie, 

zodat diverse zaken kunnen worden waargenomen 

en indien nodig verbeterd.

Labora

• Erkend leerbedrijf PMLF;

•  Veiligheids her- en goedkeuring van afzuig-/ 

zuurkasten en oogdouches.

Alpuro

•  Actief beleid om voor Wajongers een werkplek te 

creëren.

Schils

• Plaatsen diverse veiligheidsbordessen in de fabriek;

• Uitbreiden belijning op het terrein;

• Opleidingen op het gebied van veiligheid;

•  Erkend leerbedrijf voor meerdere stageplekken 

(Administratie, Technische Dienst en Productie).

T. Boer & zn

•  Aanpassing huisregels, waarin milieu en 

veiligheid en Good House Keeping explicieter 

aandacht hebben gekregen;

• Opleiding intern milieuauditor;

• Opleiding Dierenwelzijn (SVO).

Ekro

•  Stagiaires: zeven (de meeste op mbo-niveau 3  

of 4 en enkele hbo’ers);

• Twee leerlingen met BBL-2 bij SVO in Zwolle;
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•  De eerste robot werd operationeel bij Ekro. Deze 

robot hangt levers volautomatisch over van de 

slachtlijn op een koellijn;

•  Veel aandacht voor het onderwerp  

Arbeidsmobiliteit;

•  70% van de uitgenodigde Ekro medewerkers 

nam deel aan het Periodiek Medisch Onderzoek;

•  Focus op gezondheid en welzijn door middel van 

BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en 

Ontspanning);

•  Project duurzame inzetbaarheid medewerkers 

gestart;

•  Cursus Effectief Leidinggeven.

ESA

•  Opleidingen afgerond voor HACCP, EHBO, BHV, 

Heftruck rijden, talen, opslag gevaarlijke stoffen, 

auditen & normkennis en veilig omgaan met 

ammoniak;

•   Erkend leerbedrijf voor stageplekken (Technische 

Dienst, Personeelszaken, Logistiek en Productie);

•  Start pilot algemene dienst (inzetbaarheid oudere 

medewerkers);

•  BBL-2 opleiding voor 5 ESA medewerkers.

VanDrie België

• SVO opleiding chauffeur en dierenwelzijn;

• Interne opleiding IT & Software;

•  Externe opleiding IFS & Rootanalysis door  

kwaliteitsmedewerkers;

•  45+ Regeling CAO 104. Actief beleid m.b.t. de 

gezondheid van de werknemer, de preventie en 

het wegwerken van fysieke belemmeringen om 

aan het werk te blijven.

Oukro

•  De gehele leiding is in 2013 gestart met een 

opleiding communicatie, de meesten hebben de 

opleiding in 2014 afgerond;

•  BHV & EHBO opfristraining;

•  Oukro besteedde in 2014 veel aandacht aan het 

onderwerp Arbeidsmobiliteit.

Tendriade

•  64% van de medewerkers heeft een training 

gevolgd hoe om te gaan met gewichten tillen 

(2013 & 2014);

•  Twee werkplekken gecreëerd voor fysiek 

gehandicapten en twee werkplekken voor oudere 

medewerkers;

•  20% van de medewerkers is vrijwillig gevacci-

neerd tegen de griep.

Sobeval

•  70 mensen opgeleid als lid van het eerste inter-

ventieteam bij brand;

•  Organisatie van een informatiedag (maart 2014): 

bewustmaking van het personeel van de afdeling 

Onderhoud en Schoonmaak van de geluidsri-

sico’s. Aanschaf van persoonlijke en op maat 

gemaakte uitrustingen;

•  Training van de slachtmedewerkers met betrek-

king tot dierenwelzijn;

•  Trainings- of bijscholingssessies voor BHV’ers 

(Bedrijfshulpverleners). 38 BHV’ers op het terrein;

•  Training van de betreffende productie- en ver-

koopmedewerkers met betrekking tot de nieuwe 

ERP-software;
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•  Verbetering van de bewegwijzering op het hele 

terrein (parkeerterrein en verkeerzones): voor 

meer veiligheid;

•  Investeringen: bouwen van een nieuwe stal en 

ruimte voor de kalfsvellen;

•  Training met betrekking tot de hygiëne en de 

juiste toepassing ervan voor alle medewerkers 

van de vleesbewerking.

• Intensivering contacten met stakeholders;

• Opnieuw ondersteuning goede doelen;

•  Doorontwikkeling van de Safety Guard academie 

voor gestructureerde opleidingstrajecten;

•  Voortdurend aandacht voor veiligheids- en 

gezondheidsbevorderende maatregelen en het 

meetbaar maken van de effecten hiervan;

•  Continue aandacht voor talentontwikkeling van 

onze medewerkers; 

•  Ziekteverzuim terugdringen door inzet fysiothera-

peuten, aandacht voor preventie en inzetten van 

CAO-maatregelen (bijv. regeling 60+-ers).

VanDrie Group

•  Digitaal voeder bestellen voor de kalveren door 

de kalverhouders;

• Digitaal platform voor kalverhouders.

Tentego

• EHBO training voor veel medewerkers;

• Reanimatie cursus.

Navobi

•  Vormgeven onderzoek naar begrip ‘integriteit 

bewustwording’;

• Optimalisatie ArboManagementSysteem (AMS).

Schils

• Opzetten Arbo Management Systeem;

•  Aanbrengen looppaden en belijning binnen 

de fabriek;

•  Externe ATEX opleiding (Explosieveiligheid) aan 

twee medewerkers.

T. Boer & zn

•  Drie medewerkers van T. Boer & zn zullen in 2015 

de cursus Animal Welfare Officer volgen.

Ekro

•  Voorzetting project duurzame inzetbaarheid me-

dewerkers;

•  Onderzoek naar het voedingsaanbod in de  

bedrijfskantine van Ekro;

•  Project “Baanaanbieding”. Dit is bedoeld om  

medewerkers met ander werk kennis te laten 

maken en inzicht te geven in eigen mogelijk heden 

op de arbeidsmarkt;

•  Ekro medewerkers kunnen voordeliger een  

fiets aanschaffen door deel te nemen aan het 

Fietsplan 2015.

ESA

•  In 2015 krijgen de medewerkers van ESA de 

mogelijkheid om mee te doen aan een gezond-

heidscheck. Naast een fitheidstest bestaat deze 

check ook uit het invullen van vragenlijsten waar-

AMBITIES 2015



25

mee zaken als medewerkerstevredenheid  

worden gemeten;

•  Om medewerkers te motiveren gezond te  

leven, kunnen zij in 2015 met fiscaal voordeel 

een fiets bestellen of gaan fitnessen in een  

fitnesscentrum naar eigen keuze;

•  1 januari 2015 wordt de Participatiewet van 

kracht. ESA heeft hiervoor in 2014 de contacten 

met de Gemeente Apeldoorn, het UWV en de 

Felua-groep geïntensiveerd. Doel is om in 2015 

mensen die tot deze doelgroep behoren een  

arbeidsplaats te kunnen aanbieden. ESA is hier-

mee een van de koplopers in de regio;

•  Half april 2015 start ESA met de training  

‘Communicatievaardigheden’. Medewerkers uit 

het bedrijf gaven aan hier behoefte aan te hebben 

en het past in onze visie van een continue  

ontwikkelende organisatie;

•  Opleiding Dierenwelzijn (SVO);

•   HACCP e-learning, 20 medewerkers het hele  

jaar door;

•  10 medewerkers heftruck rijden;

•  Opleiding Food defense/food fraud - Precon.

Oukro

•  Oukro medewerkers kunnen voordeliger een 

fiets aanschaffen door deel te nemen aan het 

Fietsplan 2015;

•  Interne opleiding & presentatie Good House 

Keeping;

•  Herhaling cursus heftruck voor alle heftruck-

chauffeurs.

VanDrie België:

• Opleiding Kwaliteit en Hygiëne;

Training Dierenwelzijn door SVO Vakopleiding Food

• Periodiek Medisch Onderzoek in 2016.

Tendriade

•  De overige 36% van de medewerkers gaat de 

training ‘Hoe om te gaan met gewichten tillen’ 

volgen.

Sobeval

•  Voortzetting van de investering in de nieuwe stal 

en ruimte voor de kalfsvellen met de verbetering 

van bepaalde werkplekken in de slachterij;

•  Voor de medewerkers van de afdeling verwerkte 

producten, organisatie van halve dagen infor-

matie en advies over ‘het werken in een koude 

omgeving met uitzonderlijke werktijden: hoe pas 

je je voeding en kleding aan’;

•  Herziening van de ‘geluidskaart’ met bedrijfsartsen;

•  Training met betrekking tot de hygiëne en de 

juiste toepassing ervan voor de medewerkers van 

de afdeling verwerkte producten, de afdeling On-

derhoud en Schoonmaak.
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•    We werken alleen samen met kalverhouders  

die gecertificeerd deelnemer zijn van  

IKB Vleeskalveren (www.ikbkalveren.nl);

•    We leveren geen kalveren af aan de slachterijen in 

de medicijnenwachttijd;

•   We hebben een restrictief beleid ten aanzien van 

antibiotica en doen diverse proeven om de vitali-

teit van de kalveren te vergroten;

•  We slachten alleen SKV-waardige kalveren. 

Safety Guard

Safety Guard identificeert, controleert en registreert 

elk kalf tijdens het gehele ketenproces via het  

individuele identificatienummer. Met Safety Guard 

hebben wij een kwaliteits programma in huis dat de 

keten bewaakt: van de opvang van de kalveren tot 

en met de afzet van het kalfsvlees en de kalfsvellen. 

De basis van Safety Guard wordt gevormd door de 

richtlijnen van ISO 22000 en ISO 14001. Omdat de 

traceerbaarheid binnen ons systeem volledig sluitend 

is, voldoen wij ruimschoots aan de eisen van de 

General Food Law: de strengste regelgeving  

binnen Europa als het gaat om voeder- & voedsel-

veiligheid. Alle productielocaties in Nederland  

voeren jaarlijks een recall oefening uit. In 2014 

hebben er binnen de Nederlandse productielocaties 

geen recalls plaatsgevonden.

Meer informatie over Safety Guard vindt u in  

bijlage 4. Zie ook:  

www.vandriegroup.nl/garanties/safety-guard

Verantwoorde voeding

Onze eerste verantwoordelijkheid als kalfsvlees-

producent is dat we betrouwbare, verantwoorde 

kalvervoeders en kalfsvleesproducten produceren. 

Het houden en slachten van dieren en het verpak-

ken, etiketteren en transporteren van voeders en 

kalfsvlees producten is aan strenge regels gebonden. 

De VanDrie Group werkt volgens de hoogste 

standaarden en wordt gecontroleerd door de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Veiligheid en kwaliteit gaan voor alles en wij streven 

ernaar die voor 100% te garanderen. Dat kunnen 

we via ons eigen kwaliteitssysteem Safety Guard. 

Safety Guard wordt door de onafhankelijke controle- 

instantie Lloyd’s gecontroleerd en gecertificeerd. De 

VanDrie Group borgt de kwaliteit vanaf de allereerste 

schakel in de geïntegreerde keten: de gezondheid 

van het kalf en de betrouwbaarheid van de dier-

voeders zodat wij aan het einde van de keten veilig 

en kwalitatief hoogwaardig kalfsvlees aan onze 

afnemers kunnen leveren.

Borging van voedselveiligheid

Het produceren van veilig voedsel is in hoofdletters 

geschreven bij de VanDrie Group. Wij borgen voed-

selveiligheid door het optimaal uitvoeren van een 

aantal maatregelen:

•    We maken uitsluitend gebruik van veilige 

voeders, dat wil zeggen uit GMP+ 

gecertificeerde bedrijven;
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Leveranciersbeoordeling

Elk bedrijf voert zijn leveranciersbeoordeling uit 

voor de leveranciers van goederen en diensten. 

De resultaten hiervan worden binnen de bedrijven 

vastgelegd en besproken. De belangrijkste elemen-

ten met betrekking tot voeder- & voedselveiligheid 

worden benoemd en beoordeeld door de bedrijven. 

Een voorbeeld van een leveranciersbeoordeling is 

het auditeren bij een leverancier van maisproducten 

met betrekking tot beheersing en controle op  

mycotoxinen. Een ander voorbeeld is de beoorde-

ling van de prestatie van grondstoffenleveranciers 

met betrekking tot chemische, bacteriologische, 

fysische, organo leptische karakteristieken.

Klachtensysteem

Onder andere onze kalfsvleesklanten kunnen bij ons 

terecht met opmerkingen of eventuele klachten. 

Alle kalverslachterijen hebben een klachtenafhande-

lingssysteem. Gestructureerde klachtenafhandeling 

en analyse zijn een verplichting vanuit de verschil-

lende ISO-certificeringen en ons ketencertificaat 

Food Supply Chain Certificate. Jaarlijks worden alle 

klachten ook geanalyseerd voor trendanalyse. Er 

vindt een onderverdeling van de klachten plaats 

over voer, verpakking, kwaliteit etc. De kalver-

slachterijen communiceren na elke aflevering van 

kalveren naar de desbetreffende kalverhouder de 

prestatie, de eventuele verbeterings-en communi-

catiecyclus.

“Werken met goede, voedzame en smaakvolle producten is ons  

uitgangspunt. Bij dierlijke producten stellen we dierenwelzijn  

centraal en kiezen we bijvoorbeeld bewust voor Beter Leven kalfsvlees. 

Het partnerschap met de VanDrie Group biedt ons de mogelijkheid om 

op grote schaal met nobele kalfsvleesproducten te werken. Vanuit het 

duurzaamheidsoogpunt vinden we het belangrijk dat de verwaarding 

van kalfsvleesproducten zo volledig mogelijk plaatsvindt. We vinden 

het een voorrecht dat we hier samen met de VanDrie Group aan  

mogen werken. Verantwoord omgaan met dieren en producten en  

streven naar het beste voor de gasten; dit is de sleutel tot onze  

partnerschap.”

 

Pascal F.A. Jalhay, Executive Chef R&D MARFO
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Strikte naleving hygiëne- en kwaliteitseisen

In elke slachterij zijn minimaal twee dierenartsen van 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

aanwezig, die alle werkdagen permanent toezien 

op de juiste uitvoering van onze bedrijfsprocessen 

binnen de wettelijke kaders. Zij nemen bijvoorbeeld 

dagelijks meerdere steekproeven ter controle van de 

slachthygiëne. De grenswaarden en voorgeschreven 

maatregelen zijn vastgelegd in de Europese regel-

geving en zijn onderdeel van Safety Guard. Bij de 

aankomst van de kalveren op de kalverslachterij is 

altijd een dierenarts aanwezig die de kalveren visueel 

controleert. Vanuit de NVWA zijn aan het einde 

van de slachtlijn vijf keurmeesters aanwezig die elk 

geslacht dier controleren op afwijkingen.

Food defense

Voedselcriminaliteit is een fenomeen waarmee ook 

de VanDrie Group in toenemende mate rekening 

moet houden. Voedselcriminaliteit is bewust 

handelen om de voedselveiligheid te ondermijnen. 

Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van verboden 

stoffen, vervalsen van etiketten en sabotage in de  

keten. Het management van de VanDrie Group 

stuurt aan op bescherming van productieprocessen  

tegen het aanbrengen van deze opzettelijke schade 

om zo bij te dragen aan een veilige en zekerdere 

voedselvoorziening. Ter bescherming van de volks-

gezondheid, onze medewerkers en onze producten. 

De getroffen maatregelen zijn gericht op het vermin-

deren van de kans dat iemand opzettelijk besmetting 

van de voedselvoorziening aanbrengt. Ook in IFS, 

BRC en FSSC 22000 zijn eisen voor Food defense 

opgenomen.

Begin 2015 start voor een aantal KAM-teamleden 

de training Food defense en Food fraud. Deze 

training wordt groepsbreed ingezet. Food fraud 

bewaakt de veiligheid en integriteit van de voedsel-

producerende keten. Food defense is het beveiligen 

van de productiefaciliteit tegen opzettelijke besmet-

tingen. Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, 

dat uitgaat van onopzettelijke besmettingen. Food 

defense en voedselveiligheid hebben hetzelfde doel: 

een veilig product om consument, merk en branche 

te beschermen. Beide systemen zijn niet te vangen 

in de gangbare, op HACCP basis ingerichte syste-

men. Food defense vereist security kennis. Dit zal 

het belangrijkste thema worden om de toepassing 

in onze systemen te kunnen realiseren.

Hygiënisch produceren

Er zijn in 2014 enorme inspanningen in de slachte-

rijen gedaan. Van technische aanpassingen, mensen 

instrueren en coachen tot verdere optimalisatie van 

de bezetting, zodat alle handelingen goed uit-

gevoerd kunnen worden. De intensieve sturing van 

het afgelopen jaar heeft ons naar een nog hoger 

hygiëneniveau gebracht. 
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De VanDrie Group neemt zelf ter controle van de 

proceshygiëne steekproefsgewijs bacteriologische 

controles aan het einde van de slachtlijn. In totaal 

zijn in 2014 meer dan 23.500 onderzoeken uitge-

voerd bij Ekro, ESA en T. Boer & zn. Onder meer is 

onderzocht op: Salmonella, Listeria, E. Coli O157 

EHEC, ESBL, MRSA, Staph. Aureus, Pseudomonas, 

schimmels en gisten, Campylobacter en pathogenen. 

Ook worden er veel omgevingsonderzoeken en  

chemische onderzoeken gedaan op bijvoorbeeld 

zware metalen, antibiotica, dioxine en andere on-

gewenste stoffen. Deze onderzoeken zijn wettelijk 

verplicht, worden geëist door klanten of landen  

of worden uitgevoerd in verband met eigen  

VanDrie Group eisen. Daarnaast worden veel  

controles uitgevoerd in de productielijn, bijvoor-

beeld op: legionella, reiniging en desinfectie (hygiëne) 

en productie water. Ook worden veel houdbaar-

heidsonderzoeken uitgevoerd en is er toezicht op 

de hygiëne van de vrachtwagens.

In het eigen VanDrie Group onderzoekslaboratorium 

Labora wordt specifieke kennis ontwikkeld over alle 

mogelijke voedselveiligheidsparameters. Door  

middel van benchmarking van de monitorings-

resultaten binnen de bedrijven van de groep wordt 

volop van elkaar geleerd en brengen we elkaar naar 

een hoger niveau van kennis en hygiënebeheersing.

Audits

Binnen de Nederlandse kalverslachterijen vinden 

veel audits plaats. Te denken valt aan audits door 

klanten, certificerende instanties, NVWA, landen en 

Europese Commissie. In totaal vonden er in 2014 

meer dan 75 audits plaats bij de drie Nederlandse 

kalverslachterijen.

Gezondheidsthema’s

Op allerlei manieren werkt de VanDrie Group aan 

de gezondheid van de kalveren.

De meeste aandacht gaat uit naar:

•  Verantwoord antibioticagebruik en antibiotica-

resistentie;

•  Het verkleinen van het risico op dierziekten;

•   Het onderzoeken van maximale maatregelen om 

voedselveiligheid te kunnen garanderen.

Grondstoffen

Grondstoffen worden door de VanDrie Group 

uitsluitend betrokken van gecontroleerde en gecer-

tificeerde producenten/leveranciers. Bij de inname 

worden de grondstoffen gemonitord of ze voldoen 

aan de eisen die gelden voor de productie van 

kalvermelk en muesli. Producenten dienen garanties 

te kunnen geven over de totstandkoming van hun 

product. Leveranciers dienen voor elke grondstof 

specificaties af te geven. Wij letten daarbij met 

name op voedselveiligheid en benutting (opname, 

vertering en absorptie door het kalf van alle 

grondstoffen/voeding). Pas als de VanDrie Group 

het productieproces en de individuele grondstoffen 

heeft goedgekeurd, mogen ze worden geleverd. 
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Samenwerken met partners

De VanDrie Group hecht waarde aan een goede 

samenwerking met leveranciers, afnemers, maat-

schappelijke organisaties en belangenorganisaties. 

De VanDrie Group is bijvoorbeeld aangesloten bij 

de Centrale Organisatie Vleessector (COV) en de 

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). 

COV is een koepelorganisatie die de collectieve be-

langen behartigt van werkgevers in de Nederlandse 

vleessector, zowel nationaal als internationaal. 

SKV is een onafhankelijke stichting die in 1990 is 

opgericht vanuit de sector met als doel de kwaliteit 

van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen. Daar-

naast garandeert SKV dat kalfsvlees geproduceerd 

wordt zonder gebruik van groeibevorderende mid-

delen. SKV controleert bijvoorbeeld de aangesloten 

kalverhouders door (onaangekondigde) monsterna-

mes en visuele controles van kalveren uit te voeren. 

Ook in het afgelopen jaar heeft SKV maatregelen 

genomen middels een importverbod van kalveren 

uit bepaalde risicogebieden ter voorkoming van uit-

breiding van dierziekten (bijv. klassieke of Afrikaanse 

Varkenspest en de virusinfectie BVD type 2). Alle 

kalveren die de VanDrie Group slacht zijn afkomstig 

van kalverhouders die aangesloten zijn bij SKV. In 

de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) 

is de gehele kalfsvleesketen verenigd. In het bestuur 

van SBK zijn partijen als LTO Vakgroep kalverhouderij, 

Nevedi en COV opgenomen. Ook de VanDrie Group 

is in deze organisatie vertegenwoordigd.

In het eigen ISO 17025 geaccrediteerd laborato-

rium Labora worden veel analyses uitgevoerd. De 

VanDrie Group heeft zichzelf een extra monitoring 

(bovenwettelijk) op bekende voedselveiligheids-

aspecten opgelegd. Hierdoor kan snel en adequaat 

ingespeeld worden in geval van twijfel of bij 

incidenten. Voorbeelden van stoffen die gemonitord 

worden zijn o.a. dioxinen, Salmonella’s, mycotoxinen, 

antibiotica, zware metalen, nitriet en genetisch 

gemodificeerd organismen (ggo).

VealVision: transparantie door internet

De VanDrie Group gebruikt internet om afnemers, 

consumenten en overheden inzicht te geven over 

de wijze waarop geproduceerd wordt. Daarom is 

www.vealvision.com ontwikkeld, waar alle informa-

tie van de ontvangen partij kalfsvlees kan worden 

getraceerd. De gebruiker kan met een wachtwoord 

via het unieke oornummer (I&R-nummer) de gege-

vens van het kalfsvlees achterhalen. Bovendien kan 

de gebruiker kennis maken met de kalverhouder, 

die voor het betrokken kalf verantwoordelijk is 

geweest. Zo zijn met VealVision de gegevens van 

alle kalveren van de groep beschikbaar waar ook ter 

wereld.
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Voorlichting kalversector en kalfsvlees

Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) geeft voorlichting 

aan consumenten over de kalfsvleessector, het die-

renwelzijn van kalveren en de kwaliteit van kalfsvlees. 

SPK geeft ook bereidingstips, recepten en voorlichting 

over de etikettering op de producten. Daarnaast 

geeft SPK regelmatig gastcolleges op scholen en 

werkt zij onder andere samen met de Cas Spijkers 

Academie, Food Valley, Wageningen Universiteit, 

Diergeneeskunde Utrecht, Rundvee fokkerij, CAH 

Dronten, Studievereniging De Veetelers (WUR),  

VVFC De Uithof, The European Mise en Place Cup. 

“Het veilig zijn van de producten is voor de leden van de COV een absolute toppriori-

teit waar zowel binnen de bedrijven als door de COV voortdurend aandacht voor is. 

Voedselveiligheid is al lang niet meer een zaak voor de slachterij alleen maar begint al 

bij de kalverhouder. Het monitoren van de gezondheidstoestand van de dieren en het 

controleren gedurende hun leven op chemische stoffen en antibiotica is dan ook een 

integraal onderdeel geworden van de garantie die we aan consumenten wereldwijd 

geven dat ons vlees veilig is. Daarom werken wij ook als COV aan dit besef van 

voedselveiligheid in de gehele productieketen onder het motto ‘ketenbeheersing is de 

ruggengraat van veilig vlees’.”

 

Jos Goebbels, Voorzitter COV

SPK ondersteunt bijvoorbeeld Bocuse d’or,  

Euro- Toques, Koksgilde, Jeunes Restaurateurs,  

Les Patrons Cuisiniers, Columbus Trophy, Hotellotop. 

In Duitsland is in 2014 een communicatiecampagne 

uitgerold. Uitleg over kalfsvlees en recepten zijn 

via social media, online content en magazines 

verspreid. Het bereik van de campagne was groot. 

Zo was de oplage van de magazines met kalfsvlees-

recepten meer dan 2,8 miljoen. In 2015 wordt deze 

campagne voortgezet.
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Nieuwe Etikettering

Sinds 13 december 2014 is de nieuwe Etiketteringsver-

ordening (EU) nr. 1169/2011 van kracht. Het betreft de 

verstrekking van uitgebreidere voedselinformatie aan 

consumenten. Het is de bedoeling dat op basis van 

deze informatie consumenten doordachte keuzes kun-

nen maken wanneer zij levensmiddelen aanschaffen. 

Bovendien beoogt de verordening het veilig gebruik 

van levensmiddelen te bevorderen. (bron: Wetgevings-

overzicht Levensmiddelen 2010-2012: K. Defares).

Voedselveiligheid en voedselintegriteit 

Op initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen, 

waarin het bedrijfsleven en overheid samenwerken 

om het vertrouwen van de consument in voedsel te 

versterken, is de website www.ketenborging.nl 

ontwikkeld. In het actieplan van de Taskforce Voedsel-

vertrouwen nemen zowel publieke als private borging 

van de voedselveiligheid en -integriteit een belangrijke 

plaats in. De Taskforce heeft, in samenspraak met de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 

criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die 

de private borging van de voedselveiligheid en vooral 

de voedselintegriteit moeten versterken. Transparan-

tie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk 

onderdeel uit van deze criteria.

Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen 

een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die 

voldoen aan deze criteria. Ondernemers kunnen via 

deze website controleren of hun zakenpartners ge-

certificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan 

de eerder genoemde criteria van voedsel veiligheid 

en -integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen 

op afstemmen.

Het Glazen kalf

Al jaren organiseert de VanDrie Group de kook-

wedstrijd Het Glazen Kalf voor jonge culinaire 

professionals. De deelnemers krijgen een ‘black box’ 

overhandigd waarin diverse soorten kalfsvlees en 

andere ingrediënten te vinden zijn. Hieruit moeten 

zij een hoofdgerecht bedenken en binnen anderhalf 

uur op de jurytafel presenteren. Op woensdag  

7 oktober 2014 werd de wedstrijd gehouden tijdens 

het vakevenement Folie Culinaire in Maastricht.  

De jury bestond uit vijf leden: juryvoorzitter  

Huub Oudshoorn, Ernest Lebouille, Norbert Koreman,  

Jan Klein en Philip Schroeven. Joost van Rosmalen 

was de keukenjury. Hij lette gedurende de wedstrijd 

op toepassingstechnieken.

Meer informatie is te vinden op  

www.kalfsvlees.nl
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Het management van de VanDrie Group neemt 

voedselintegriteit zeer serieus. Wij werken aan 

aantoonbare interne en externe integriteitsafspraken. 

Mogelijke kwetsbaarheid van onze systemen worden 

continu beoordeeld. Het sluitend houden van de 

traceringssystemen voor een effectieve en betrouw-

bare tracering en om recalls te kunnen realiseren, 

is het uitgangspunt. De gehanteerde internationale 

kwaliteitssystemen zijn voorgedragen voor acceptatie 

door NVWA en zichtbaar via www.ketenborging.nl. 

1Health4Food

De VanDrie Group en Labora zijn partner in de 

publiek/private samenwerking 1Health4Food (1H4F). 

1H4F is een ambitieus onderzoeksprogramma op het 

gebied van dier- en volksgezondheid. Het programma 

is in 2013 van start gegaan. 1H4F verbindt humaan 

met dierlijk, bedrijfsleven met overheid en kennisin-

“Lloyd’s Register Nederland is als onafhankelijke certificerende instantie reeds jaren actief  

bij de VanDrie Group. Dit betreft de certificatie van het Safety Guard geïntegreerde  

managementsysteem tegen diverse internationaal erkende kwaliteits- en voedselveiligheids-

standaarden, te weten ISO 22000, BRC, IFS en Supply Chain Requirements. Hierbij worden 

alle stappen in de keten van het produceren van kalvervoer tot en met het produceren van 

consumentenproducten op basis van kalfsvlees getoetst.

 

De certificatie van het Safety Guard managementsysteem vormt daarbij een objectief bewijs-

middel dat de organisatie een managementsysteem heeft, waarin voor de keten relevante  

kwaliteits- en voedselveiligheidsaspecten worden aangestuurd op doelstelling en resultaat.”

 

Peter Cornelissen, LRQA, Area Operations Manager Central Europe

stellingen, alsmede kennisinstellingen onderling (o.a.  

Wageningen UR, de Gezondheidsdienst voor Dieren 

(GD) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM). De ambitie is om in de toekomst 

gezamenlijk een gezonde en veilige veehouderij te 

realiseren. Het landbouwbedrijfsleven heeft bepaald 

waar de prioriteiten moeten liggen: bij de ESBL’s 

(Extended-spectrum beta-lactamases) en de snelle 

diagnostiek. Het onderzoeksprogramma wordt de 

komende jaren nader ingevuld. Uitgangspunt is dat 

het onderzoek gericht is op ondersteuning van: 

•  Het minimaliseren van de kans op dier-mens-

overdracht van verwekkers van zoönosen 

(infectieziekten) en resistentiefactoren vanuit de 

primaire productiefase en het verwerkingspro-

ces. Kortom, het beperken en onderbreken van 

transmissieroutes. Onderliggend daaraan is het 

beperken of voorkomen van dier-dier-transmissie;
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Nieuwe analysetechnieken voor E Coli STEC

De VanDrie Group doet er alles aan om de besmetting 

van de karkassen te voorkomen. Met de ontwikkelde 

nieuwe analysetechnieken voor E. Coli STEC wordt 

de specifieke hygiënestatus in kaart gebracht door 

Labora. De Nederlandse kalverslachterijen van de 

VanDrie Group nemen het risico van STEC-besmetting 

mee in hun HACCP-analyse/HACCP-plan. 

Cater with Care

Ondervoeding is een serieus gezondheidsprobleem 

onder Nederlandse ouderen. Uit recent onderzoek 

blijkt dat 35% van de Nederlandse ouderen die 

thuiszorg ontvangen ondervoed zijn. In zieken-

huizen en andere zorginstellingen is 40-50% van 

de met name oudere volwassenen ondervoed of 

loopt risico hierop. Ondervoeding ontstaat wanneer 

iemand onvoldoende essentiële voedingsstoffen 

binnen weet te krijgen. Het gevolg hiervan is onder 

andere een dalend gewicht en verlies van spiermassa. 

Iemand met ondervoeding herstelt vaak langzamer 

van ziekte of operatie en heeft een hogere kans 

op complicaties zoals infecties. Het gevolg is dat 

ondervoede ouderen vaak meer medicatie nodig 

hebben en langer in het ziekenhuis liggen. De extra 

kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg door 

ondervoeding worden voor 2011 geschat op 

€ 1,9 miljard. Naar schatting kan hiervan 

€ 1,5 miljard worden toegeschreven aan onder-

voeding bij volwassenen van 60 jaar en ouder.

•  Verminderen van antibioticumgebruik of het onder-

bouwd en verantwoord inzetten van effectieve 

middelen;

•  Aantoonbaar ‘gezond en veilig produceren’ en de 

borging daarvan. 

ESBL’S

ESBL’s zijn enzymen die door bacteriën gemaakt 

worden en die in staat zijn antibiotica af te breken. 

ESBL-producerende bacteriën worden in toenemen-

de mate bij mens en dier gevonden. De doelstel-

lingen binnen dit deelprogramma zijn onder andere:

•  Vaststellen hoe de overdracht van ESBL’s van dier 

naar mens plaatsvindt: direct (via voedsel van 

dierlijke en plantaardige oorsprong) of indirect 

(contact met dieren, producten, milieu);

•  Bepalen hoeveel ESBL’s voorkomen in de diverse 

schakels van de ketens (boerderij, slachterij en 

verdere verwerking);

•  Schatten wat de bijdrage is van deze schakels 

aan de besmetting van het eindproduct c.q. de 

blootstelling van de mens;

•  Vaststellen wat andere bronnen zijn voor overdracht 

van ESBL’s op de mens (mens op menscontacten, 

huisdieren, ziekenhuis, vakanties);

•  Schatten wat het effect is van reducties van ESBL’s 

in de diverse schakels op de belasting van het pro-

duct en daarmee op de blootstelling aan de mens.

De resultaten van dit uitgebreide monitoringsonder-

zoek door de keten heen worden in nauwe samen-

werking en transparantie met het Central Veterinary 

Institute (CVI) en RIVM uitgevoerd en gedeeld.
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Binnen het consortium Cater with Care heeft de 

VanDrie Group een samenwerking met andere 

bedrijven uit de voedingsindustrie en zorg- en 

kennisinstellingen. Doel van het project is het 

ontwikkelen van een gevarieerd smakelijk dagmenu 

waarbij producten worden ingezet met een hoog 

eiwitgehalte of met eiwitverrijkte producten om zo 

bij te dragen aan de preventie en behandeling van 

ondervoeding bij ouderen. 

Global Roundtable for Sustainable Beef

Sinds 2013 is de VanDrie Group lid van de Global 

Roundtable for Sustainable Beef (GRSB). De missie 

van GRSB is om de mondiale rund- en kalfsvlees 

waardeketen te verbeteren door leider- en  

wetenschap te combineren en de samenwerking  

tussen stakeholders te versterken. Bij de GRSB  

zijn daarom ook diverse partijen betrokken zoals het 

Wereld Natuur Fonds (WNF), Solidaridad, 

Rabobank, McDonald’s, Ahold en de VanDrie Group. 

In 2014 zijn de principes en criteria voor de definitie 

van ‘Global Sustainable Beef’ oftewel mondiaal 

duurzaam rundvlees vastgesteld. De VanDrie Group 

heeft meegewerkt aan deze ontwikkelingen.  

Duurzaam rundvlees is maatschappelijk verant-

woord, milieuvriendelijk en economisch rendabel. 

De VanDrie Group onderschrijft de uitgangs punten 

van GRSB volkomen.
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RESULTATEN 2014 AMBITIES 2015
•  Verdere optimalisatie bij gebruik van ISO 22000 

(voedselveiligheid) en ISO 14001 (milieu);

•  Ontwikkelen van één centraal Safety Guard  

monitoringsschema;

•  Hygiënisch produceren (reductie zichtbare slacht-

tekortkomingen en bacteriologische contaminatie);

•  Deelname aan het consortium ‘Cater with Care’ 

om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan;

•  Voorlichting via Stichting Promotie Kalfsvlees;

•  Totstandkoming van een gezamenlijke  

VanDrie Group database voor alle  

voedselveiligheid parameters en analyseresultaten;

•  Focus op Food defense en Food fraud;

•  Meer dan 23.500 bacteriologische onderzoeken 

uitgevoerd door de NL kalverslachterijen;

•  Meer dan 75 audits vonden er plaats bij de NL 

kalverslachterijen;

• ESA heeft het IFS certificaat behaald;

•  Eurolat heeft door middel van hekwerk, poorten 

en toegangscodes op deuren het thema Food 

defense volop opgepakt;

•  Promotiecampagne kalfsvlees in Duitsland met als 

doel kalfsvlees meer onder de aandacht te brengen 

door kalfsvlees toegankelijker en aantrekkelijker te 

maken. 

•  Voedselveiligheid en consumentenvertrouwen 

versterken;

•  Doorontwikkeling van Safety Guard in samen-

werking met SKV en IKB;

• Kwantificeren van Safety Guard doelstellingen;

•  Continuering van sectorbrede onderzoeksproeven;

•  Verdere ontwikkeling en intensivering van voor-

lichtingsactiviteiten via ‘Cater with Care’ en via de 

Stichting Promotie Kalfsvlees;

•  Jaarlijkse evaluatie en herbeoordeling risico’s in 

grondstoffen;

•  Start training Food defense en Food fraud voor 

KAM-teamleden;

•  STEC onderzoeken.

Navobi

• Voedselveiligheid; ABM’s scholen en certificeren;

•  HACCP en validatiesystematiek opleiden (kennis 

verdiepen en borgen) en projectmatig invoeren. 

Labora

•  Inrichting van het microbiologisch laboratorium 

verhogen naar veiligheidsniveau 3;

• Nieuwe analysen onder RvA-accreditatie brengen.

Ekro

•  Onderzoek naar de mogelijkheid van certificering 

Laboratorium Ekro onder ISO 17025.
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AMBITIES 2015
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Ook de gezondheid van de darmen bij jonge kalveren 

is van groot belang. Daarom zijn wij gestart met 

proeven met probiotica en levende microbiologische 

voedingssupplementen.

Zie bijlage 11: Algemene IKB en Safety Guard 

eisen Kalverhouderij

Diergezondheid

De gezondheid en het welzijn van onze kalveren 

staat centraal in onze bedrijfsvoering. Dat uit zich 

onder meer door een goede omgang met de  

kalveren door medewerkers en leveranciers. De 

VanDrie Group is voortdurend op zoek naar verbete-

ringen in huisvesting en de omstandigheden bij het 

lossen in de ontvangstruimte van de slachterijen.

Nieuw startvoeder: Turbostart 115

De eerste weken van een jong dier zijn zeer bepalend 

voor de latere groeiprestaties en gezondheid.  

Voeding van het jonge kalf speelt in deze fase  

een grote rol. Op basis van onderzoek op de R&D  

proefbedrijven en praktijkbedrijven heeft de  

VanDrie Group in 2014 een nieuw startvoeder 

ontwikkeld: Turbostart 115. Dit startvoeder is 

speciaal ontwikkeld voor jonge kalveren in de eerste 

weken van de houderijperiode. Door een optimale 

samenstelling en het toevoegen van gezondheids-

ondersteunende middelen zoals antistoffen tegen 

pathogenen wordt de weerstand van het kalf 

verhoogd. Resultaat is een gezonder kalf, waardoor 

het antibioticumgebruik verder verminderd kan 

worden. De betere gezondheid komt ook de groei-

prestaties van het kalf ten goede.

Vitale kalveren

De VanDrie Group koopt uitsluitend vitale kalveren 

aan: dieren die sterk en gezond zijn, voldoende 

antistoffen hebben en twee weken na de geboorte 

minimaal 36 kilo wegen. Om te kunnen garanderen 

dat alle kalveren die bij de kalverhouderijen binnen-

komen aan deze eisen voldoen, streven we naar 

een verdere intensivering van de samenwerking

met de melkveehouderij. Daarmee kunnen we ieder 

vanuit onze specifieke kennis bijdragen aan verbe-

tering van de vitaliteit van de kalveren.

Vanaf de aankoop tot aan de slacht wordt de  

gezondheid van de kalveren goed in de gaten

gehouden. Wij zorgen er doorlopend voor dat de 

kalveren een goed gewicht en een goed hemoglo-

bineniveau hebben. Ons beleid is erop gericht het 

voorkomen van een te laag hemoglobinegehalte, 

hetgeen bij kalveren kan leiden tot gezondheids-

problemen door bloedarmoede, te laten stijgen  

tot de ideale waarde van 6 millimol per liter.

Dierenwelzijn is een wezenlijk onderdeel van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en een uitgesproken ambitie voor 

de VanDrie Group. Voor onze onderneming betekent dit dat 

wij alles in het werk stellen om de kalveren gezond te laten 

opgroeien. Het is daarbij van groot belang om goed samen te 

werken met de melkveehouderij. De VanDrie Group verwaardt 

de kalveren die men niet inzet in de melkveesector en koopt 

daarnaast kalveren aan van melkveebedrijven uit andere om-

ringende lidstaten. Het is heel belangrijk dat deze kalveren een 

goede start maken. Een gezond kalf is in het gemeenschappelijk 

belang van de VanDrie Group en de melkveesector.
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sinds 2009 samen aan het verduurzamen van de 

Nederlandse veehouderij. In het samenwerkings-

verband zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector),  

DB (de Nederlandse Dierenbescherming),  

GKC (Groene Kennis Coöperatie (lid sinds 2011)), 

IPO (Inter provinciaal Overleg), LTO Nederland,  

Ministerie van EZ, Natuur & Milieu, NZO (Nederlandse 

Zuivel Organisatie), Nevedi (Nederlandse Vereniging 

Diervoeder industrie) en Rabobank Nederland.  

Wageningen UR is adviserend lid sinds 2012. 

Welzijnsmonitor

De Nederlandse kalversector heeft stappen gezet 

in het meetbaar maken van dierenwelzijn. Onder-

zoekers van Wageningen UR en SKV zijn in 2013 

gestart met het in de praktijk testen van de plannen 

en ideeën van de Welzijnsmonitor Vleeskalveren.  

Er zijn in 2013 66 stallen en in 2014 40 stallen 

beoordeeld door middel van de Dierenwelzijnscode 

en/of Welzijnsmonitor. Besloten is de gegevens van 

de Welzijnsmonitor zoveel mogelijk te gebruiken in 

Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 2023

De VanDrie Group is deelnemer aan de Uitvoerings-

agenda Duurzame Veehouderij (UDV). Het  

samenwerkingsverband richt zich bij de verduur-

zaming enerzijds op vernieuwing en innovatie in de 

dierlijke ketens en anderzijds op het versnellen van 

verduur zamen door het breed toepassen van nieuwe 

inzichten. Randvoorwaarde hierbij is dat een verduur-

zaming op een thema (bijvoorbeeld milieu) niet ten 

koste mag gaan van de duurzaamheid op andere 

thema’s (bijvoorbeeld dierenwelzijn of volksgezond-

heid). Het gaat hierbij om integrale verduurzaming 

die vorm krijgt in onder andere nieuwe stal- of  

houderijsystemen, fokkerij en diervoeders. De 

VanDrie Group wil resultaten boeken in systeem-

innovatie, integraal duurzame veehouderijsystemen 

en op het gebied van duurzaam transport.

Uitgangspunt voor het bepalen van de ambities  

op deelterreinen is het gedeelde besef dat de 

Nederlandse veehouderij integraal duurzaam is als 

zij dierlijke producten en allerlei andere economisch 

of maatschappelijk gewenste normen en waarden 

produceert, op een manier die maatschappelijk én 

economisch langdurig vol te houden is en niet ten 

koste gaat van mensen en dieren en de draagkracht 

van de aarde niet overstijgt. Deze ambities zullen 

als basis dienen voor het formuleren van concretere 

keten- en sectordoelen voor 2020 in 2015. Hiervoor 

is in het najaar van 2014 een eerste inventarisatie 

gemaakt in samenspraak met de diverse initiatieven 

die er lopen om de veehouderij te verduurzamen.

In de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 

werken 10 partijen uit de dierlijke voedselketen 
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fase. Fase 2 is grootschaliger van karakter en wordt 

uitgevoerd op kalverhouderijen in de praktijk. Het 

onderzoek moet een duidelijk antwoord geven op 

de vraag of een alternatieve vloer in vergelijking 

met het huidige vloertype beter is voor het welzijn 

van kalveren. Het onderzoek loopt tot 31 december 

2015. Partners o.a.: De Nederlandse Dieren-

bescherming, Wageningen UR Livestock Research, 

Centraal Veterinair Instituut.

Verantwoord antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica binnen en buiten de 

veehouderij en antibioticaresistentie ligt flink onder 

de loep. De VanDrie Group werkt hard aan de 

reductie van antibioticagebruik en daarmee aan de 

de Dierenwelzijnscode. Gedurende drie jaar kijken 

de onderzoekers of de ‘welzijnsmonitor’ betrouw-

baar is en of hiermee in de dagelijkse praktijk 

inderdaad het welzijn van kalveren in kaart 

gebracht kan worden. Daarnaast kijkt men of de 

informatie geschikt is voor gerichte adviezen aan 

kalverhouders, waarbij ook de dierenarts en de be-

drijfsbegeleider een rol spelen. In oktober 2014 is er 

een training aan de rayon beheerders gegeven over 

de Welzijnsmonitor.

Alternatieven vloerenonderzoek – fase 2

Na afronding van fase 1 van het vloerenonderzoek 

zijn voor de (rosé)kalverhouderij twee vloertypen 

geselecteerd voor verder onderzoek in de tweede 

“Voor mij staan diergezondheid en dierenwelzijn centraal. Ik zie 

mijzelf als een moderne boer en ondernemer pur sang. Ik inves-

teer veel en blijf opnieuw investeren als ik zie dat het nog beter 

kan. In 2006 heb ik twee nieuwe moderne stallen gebouwd. De 

stallen zijn wel tien meter hoog met natuurlijke ventilatie. Afhan-

kelijk van de gewenste temperatuur en ventilatie opent en sluit 

de nok van het dak automatisch. Ik probeer zoveel als mogelijk te 

automatiseren en computergestuurd te laten verlopen. De daken 

zijn voorzien van zonnecollectoren zodat het bedrijf voor 50% energieneutraal is. Naast hoogwaardige kalvermelk 

kunnen de kalveren de hele dag vers water drinken en ruwvoer eten. De kalveren zijn dol op deze muesli die ik 

meng met o.a. gehakseld stro. Van alle kalveren worden de gegevens tot in het kleinste detail bijgehouden, op de 

minuut en op de gram. Regelmatig komen mensen een kijkje nemen in de stal. Alles is volkomen transparant. Mijn 

bedrijf moet rust uitstralen Voor mij staat voorop dat mijn bedrijf een familiebedrijf is en blijft.”

 

Evert Verwoert, Kalverhouder
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Voor wat betreft de antibioticaresistentie verwijzen 

we naar het MARAN rapport dat op internet te 

vinden is. Bron: Rapport van het Europees  

Geneesmiddelen Agentschap (EMA) 2011.

Homeopathische middelen en andere 

alternatieven

Sinds enige jaren werken ruim veertig kalverhouders 

met homeopathische middelen ter ondersteuning 

van het verminderen van het antibioticagebruik. 

Evenals voorgaande jaren scoorden de deelnemende 

bedrijven in 2014 gemiddeld lager in antibiotica-

dagdoseringen. Ook de gemiddelde productie-

getallen zijn beter. Complementaire gezondheidszorg 

vraagt van de kalverhouder een benadering waarbij 

door het werken met natuurlijke aanvullende  

middelen (zoals kruiden, homeopathie en vernevelen 

van bacterieculturen) wordt getracht het gebruik 

van antibiotica te verminderen. Twee keer per jaar 

komen de deelnemende kalverhouders bij elkaar 

om de kennis en ervaringen met elkaar uit te 

wisselen.

Voorkomen dierziektes

Het is belangrijk dat dierziektes worden voorkomen. 

Jonge kalveren zijn gevoelig voor het oplopen van 

ziekten. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot 

beschadiging van het darmkanaal waardoor andere 

infecties makkelijk kunnen aanslaan. Ziektepreventie 

is daarom cruciaal, zeker in de eerste weken na de 

geboorte. Voor de VanDrie Group, en de kalversector 

in het algemeen, is het minimaliseren van risico’s een 

essentieel onderdeel van het beleid. Goede huis-

vesting, verzorging en voeding dragen in belangrijke 

mate bij aan een gezonde kalveropfok. Dat begint al 

vermindering van de resistentieproblematiek. Alle 

kalverhouders stellen samen met hun dierenarts 

hun reductiedoelstelling van het antibioticagebruik 

vast en noteren dit in hun Bedrijfsgezondheids-

plan. Structurele veelgebruikers van antibiotica 

krijgen aanvullende eisen vanuit IKB Vleeskalveren 

opgelegd. Daarnaast onderzoekt de VanDrie Group 

voortdurend alternatieven om de weerstand van de 

jonge kalveren te verhogen en ziektes te voorkomen. 

In 2014 zijn de diverse projecten uitgevoerd. Dit 

heeft geresulteerd in een daling van het anti biotica-

gebruik van 53% t.o.v. 2007. 

Daling antibioticagebruik 

Overzicht met dierdagdoseringen* 

VanDrie Group kalverhouderijen

• 2007 100%

• 2008 98,5%

• 2009 91%

• 2010 82%

• 2011 70%

• 2012 57%

• 2013 54%

• 2014  47%

*  Geeft weer hoeveel dierdagdoseringen (DDD) anti
biotica een kalf heeft gehad.De VanDrie Group 
hanteert een veel nauwkeurigere berekening dan 
standaard. Het werkelijke gewicht op het moment 
van toedienen van de antibiotica is meegerekend 
i.p.v. het standaard gewicht. De DDD zijn berekend 
over de afgeleverde kalveren door de VanDrie Group. 
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4 Better V

Alpuro Breeding en de VanDrie Group zijn in april 

2013 gestart met een project om de uitval onder 

kalveren in de melkvee- en kalverhouderij te verlagen. 

Het project is in 2014 verder uitgebreid. Alpuro 

Breeding zoekt melkveehouders die deelnemen aan 

het project om op deze bedrijven de kalveropfok te 

verbeteren en zo de uitval te verlagen. Door middel 

van intensieve begeleiding van de kalveropfok en 

hoogwaardige voeders wordt de kalveropfok geop-

timaliseerd. Deelnemende veehouders kunnen een 

bonus krijgen van maximaal € 10,- per kalf wanneer 

de uitval onder de aan de VanDrie Group geleverde 

stierkalveren onder de 3 procent blijft. Het project 

krijgt de naam ‘4 Better V’, waarbij de ‘V’ verwijst 

naar veel, vaak, vlug & verse biest en beter vee.  

De doelstelling is 100 deelnemende bedrijven.  

Eind 2014 is deze doelstelling al bijna gehaald.

bij de melkveehouderij waar het kalf wordt geboren

en minimaal twee weken verblijft. De VanDrie Group 

heeft de ambitie om de bevordering van dier-

gezondheid samen met de melkveesector op te 

pakken omdat een goede gezondheid van het kalf 

van gemeenschappelijk belang is.

Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren

De VanDrie Group is deelnemer aan het Garantie-

systeem Tracering SKV-Vleeskalveren (GTSKV), 

waarmee op elk moment van een internationaal 

transport SKV-kalveren zijn te traceren. Dit is 

belangrijk mocht er bijvoorbeeld een uitbraak zijn 

van een dierziekte. De VanDrie Group streeft ernaar 

uitsluitend samen te werken met gekwalificeerde  

en erkende handelaren en transporteurs. De 

VanDrie Group onderhoudt wekelijks contact met 

de kalverhandelaren en heeft dagelijks/wekelijks 

contact met transporteurs.
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Duurzaam transport

Het transport van de dieren dient zo diervriendelijk 

mogelijk te gebeuren in wagens met een zo goed 

mogelijk klimaat. Voor het transport worden onder 

meer Comfort Class vrachtwagens gebruikt, die 

volledig klimaat gestuurd zijn en voorzien zijn van 

camera’s waardoor de chauffeur letterlijk zicht 

heeft op hoe het de kalveren vergaat. In de wagens 

staan of liggen de kalveren op stro en hebben ze de 

mogelijkheid om water te drinken.

“Zonder diergezondheid geen dierenwelzijn. Dat wordt weleens vergeten. Daarom 

werken wij als Vee&Logistiek Nederland ook graag samen met partijen die dierge-

zondheid en dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. De kalversector en de 

integratie VanDrie Group zijn belangrijke samenwerkingspartners. Het inzichtelijk 

maken van de transportketen is daarbij van groot belang. ‘Be good and tell it’ kunnen 

we alleen maar samen. Transparantie en verantwoording van het transportproces 

horen daarbij. Maar zeker ook de gemeenschappelijke inzet om een vitáál en gezónd 

kalf vanaf de Nederlandse melkveehouder op weg naar de kalverhouderij te krijgen, 

kan alleen maar door samenwerking. Samenwerking tussen melkveehouder, de collecte-

rende kalver handelaren, transporteurs, kalverhouderijen en de kalverintegraties zoals de 

VanDrie Group.”

Henk Bleker, Voorzitter Vee&Logistiek Nederland
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heel transparant controles kan uitoefenen op het 

welzijn van onze kalveren. Er is ook veel aandacht 

voor ruime, lichte en goed geventileerde huisvesting 

van de kalveren. Zo zijn ook afgelopen jaar de  

ventilatietechnieken weer verbeterd.

Beter Leven keurmerk (BLk)

De VanDrie Group heeft kalfsvlees met het Beter 

Leven keurmerk, afgegeven door de Stichting Beter 

Leven keurmerk (BLk). Het kalfsvlees dat onder 

het Beter Leven keurmerk valt, voldoet aan hogere 

eisen op het gebied van dierenwelzijn. Zo schrijft de 

Dierenbescherming voor dat de ruwvoerverstrekking 

ruim boven de Europese normen moet zijn, zodat 

ook de hogere hemoglobinewaarden gerealiseerd 

worden. Alle kalveren die gehouden worden door 

de VanDrie Group voldoen aan deze extra eisen. 

Steeds meer kalveren uit de directe regio

In 2009 kwam 80% van de kalveren die in de totale 

Nederlandse kalversector gehouden worden uit  

Nederland, België en Duitsland. In 2013 is dit toege-

nomen tot 88%. De ontwikkeling biedt kansen voor 

een nog duurzamere kalverhouderij. Hierdoor is ook 

het aantal gereden kilometers verder afgenomen.  

De verwachting is dat het aandeel Nederlandse  

kalveren de komende jaren verder zal toenemen. 

Binnen de eigen kalverintegratie koopt de  

VanDrie Group alle kalveren zelf. Hierboven een over-

zicht waar de buitenlandse kalveren vandaan komen.

Verbeteren ventilatietechnieken

De leefomstandigheden van de kalveren worden in 

de gaten gehouden via Safety Guard. Dit systeem 

zorgt er ook voor dat de SKV zonder problemen en 

Land van geboorte 2014 2013 2012 2011

Duitsland 62,6% 55,6% 53,3% 50,4%

Ierland 6,3% 5,5% 2,4% 6,2%

Litouwen 5,4%  6,5% 5,8% 5,4%

Polen 4,6% 8,1% 13,6% 15,3%

Denemarken 4,6% 5,0% 3,7% 2,8%

België 3,9% 4,5% 5,1% 4,4%

Tsjechië 3,5% 4,1% 4,4% 4,1%

Letland 3,4% 4,1% 4,2%   4,0%

Overig 5,7% 6,6% 7,5% 7,4%

Aantal kalveren: 856.033 868.370 883.637 905.328

Overzicht import kalveren Nederlandse kalversector

(Bron: RVO I&R Dierregistraties  Invoer kalveren < 2 maanden naar oorsprong)
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Beter Leven Week 2014: Genieten met sterren!

Eind oktober 2014 vond de tweede Beter Leven 

Week van de Nederlandse Dierenbescherming 

plaats. De Peter’s Farm kalverhouderijen van de 

familie Van den Brink in Uddel en de familie Derks 

in Sambeek deden aan de Beter leven Week mee. 

Bezoekers konden een kijkje nemen in de stal, werden 

geïnformeerd over het kuddehuisvestings  systeem van 

Peter’s Farm en de Beter Leven pluspunten. 

Beter Leven stelt ook andere eisen, zoals limieten aan 

transportafstanden voor kalveren. De Nederlandse 

Dierenbescherming heeft het recht onaangekondigde 

controles te houden. De Stichting Kwaliteitsgarantie 

Vleeskalversector (SKV) voert namens de Stichting 

BLk controles uit bij de kalverhouderijen die vol-

doen aan de Beter Leven eis. Sinds 2009 verkoopt 

de VanDrie Group kalfsvleesproducten die het  

Beter Leven keurmerk dragen. 

“De Nederlandse kalversector opereert in een wereldwijde markt. Het is daar-

om van groot belang om de productie, verwerking en afzet van kalfsvlees en 

kalvervoeders continu te versterken. Stichting Brancheorganisatie Kalversector 

(SBK) is opgericht om de transparantie van de markt te bewaken en gezondheid 

van kalveren en de kwaliteit van kalfsvlees te bevorderen. Dit staat bij al onze 

aan gesloten organisaties, zo ook bij de VanDrie Group hoog in het vaandel. In 

2014 is SBK door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken officieel als Brancheorganisatie erkend. SBK is onder 

andere regelinghouder van IKB Vleeskalveren (het kwaliteitsbeheersingssysteem van de Nederlandse kalverhouderij). 

SBK is een unieke organisatie: hechte samenwerking in de kalversector met een volledige inzet op borging van  

kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid.”

 

Joop Atsma, Voorzitter SBK
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Rust bij de ontvangst van de kalveren 

Stressreductie in de stal is een item geweest bij de 

ombouw van de slachtlijn van ESA. Compartimente-

ring tussen slachtlijn en stal zorgt dat er geen lucht 

en geluid vanuit de slachtlijn in de stal komt. Dit 

geeft rust en vermindert stress bij de kalveren op 

stal. Daarnaast is de drijfgang naar de schietkooi  

vormgegeven vanuit het ‘Temple Grandin’ principe. 

Zo lang mogelijk worden de dieren als groep richting 

de drijfgang en schietkooi geleid (een diervriendelijke 

draaicarrousel zorgt voor een optimale dosering en 

geeft veiligheid voor de stalmedewerkers). Het  

gezamenlijk drijven sluit aan bij het groepsgedrag 

van de kalveren en de routing zorgt voor een mini-

male stress tijdens de verplaatsing van de kalveren.

Peter’s Farm claim

De uitgangspunten van Peter’s Farm zijn door 

de onafhankelijke certificerende instantie Lloyd’s 

Register Nederland gecontroleerd. De Peter’s Farm 

claim voldoet aan de volgende 12 criteria: leven 

in kuddes, rust en vrijheid, skippyballen, borstels, 

voedselveiligheid, live meekijken, traceerbaarheid, 

dierenwelzijn, Dierenwelzijnscode, toezicht dieren-

welzijn, vleeskwaliteit, verificatie. Uitgebreide 

toelichting is te vinden op www.petersfarm.nl. 

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK)

In de Stichting Brancheorganisatie Kalversector 

(SBK) is de gehele kalfsvleesketen verenigd. In het 

bestuur van SBK zijn partijen als LTO Vakgroep  

kalverhouderij, Nevedi en COV opgenomen.  

Ook de VanDrie Group is in deze organisatie  

vertegenwoordigd. De stichting functioneert als 

interbrancheorganisatie (IBO) zoals beschreven in het 

Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL). 

Doel van SBK is om de productie, verwerking en 

afzet van kalfsvlees te bevorderen voor belangheb-

benden in de keten van productie tot en met afzet 

van kalfsvlees. Daarnaast wil SBK de transparantie 

van de markt bevorderen als ook de kwaliteit,  

gezondheid en voedselveiligheid in de keten van voer 

tot kalfsvlees. SBK is eind 2014 door het Ministerie 

van EZ erkend als officiële brancheorganisatie. 
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RESULTATEN 2014 AMBITIES 2015
• Continuering van probiotica proeven;

•  Participatie in de Uitvoeringsagenda Duurzame 

Veehouderij;

•  Diverse onderzoeksproeven initiëren of onder-

steunen op vlak van dierenwelzijn;

• Uitvoering van fase 2 van de vloerenproeven;

• Continuering opleiding tot Animal Welfare Officers;

• Verder terugdringen uitval kalveren;

•  Verder inzetten op verantwoord antibiotica-

gebruik en zoeken naar weerstandsverhogende 

maatregelen;

•  Themadagen ventilatie in de stal en verminderen 

van stress bij kalveren;

•  Nieuw opleidingscentrum Alpuro Breeding 

“De Driehoek”. 

•  Verhoging van percentage ruwvoer en muesli 

standaard in menu van kalf op te nemen;

•  Proeven met nieuwe stalvloeren om loop- en 

liggedrag te optimaliseren;

•  Uitbreiding eigen Kalverinfonet (afleverplanning 

inzichtelijker voor kalverhouders);

•  53% reductie van dierdagdoseringen antibiotica 

(2007-2014);

•  Positieve resultaten in homeopathieproeven;

•  Vermindering uitval bij toediening van bacterie-

culturen;

•  Deelname aan sectorale onderzoeken;

•  IKB-certificering van de opvangcentra waar de 

VanDrie Group mee samenwerkt;

• Mini-themadagen met de dierenartsen;

•  Bijna 100 deelnemende bedrijven aan het project 

‘4 Better V’ om de uitval onder kalveren in de 

melkvee- en kalverhouderij te verlagen; 

•  Nieuw startvoeder geïntroduceerd: Turbostart 115; 

•  In oktober 2014 heeft Van Drie een training  

aan haar rayonbeheerders gegeven m.b.t. de  

Welzijnsmonitor;

•  Open dagen Peter’s Farm, o.a. tijdens de  

Beter Leven week van de Nederlandse  

Dierenbescherming.
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Verdere optimalisatie transport en logistiek

Wij werken eraan dat elke kilometer die binnen 

onze bedrijfsvoering wordt gereden optimaal benut 

wordt. Dit betekent dat wij niet alleen bekijken 

wat de kortste route in tijd en kilometers is tussen 

bedrijven en bedrijfsonderdelen, leveranciers, 

afnemers en samenwerkende partijen; wij streven 

er ook naar om onze transportwagens voor veevoer 

vol heen en weer te sturen en dus geen ‘lege’ 

transportkilometers te maken. 

Lees meer in bijlage 8.

Efficiënt gebruik grondstoffen

We gaan efficiënt om met grondstoffen. Doorlopend 

worden hoeveelheden en samenstellingen van 

veevoeders verbeterd en aangepast waardoor ver-

spilling wordt tegengegaan. Zo worden door onze 

voederfabrieken Alpuro, Navobi, Schils en Tentego 

de inkoop van de grondstoffen en de productie van 

de voeders aangepast en mede bepaald door de 

productiekengetallen, behaald bij de kalveren van 

VanDrie Group. Ook onze bedrijven in Frankrijk en 

Duitsland en Italië hebben efficiëntieprogramma’s.

Topsector Agri & Food

De VanDrie Group is lid van de Topsector Agri & 

Food. Binnen deze Topsector investeert de overheid 

samen met bedrijven en de wetenschap in de Agri 

& Food sector. De Topsector Agri & Food wil zowel 

duurzaamheid als gezondheid de komende jaren 

nog meer aandacht geven. Innovatie is hierbij het 

sleutelwoord. De Topsector Agri & Food is goed 

voor bijna 10% van onze nationale inkomsten en 

werkgelegenheid. Agri & Food omvat alles rond 

voedsel, zowel de primaire productie als het 

Tegelijkertijd raken fossiele grondstoffen uitgeput. 

Aan de agrarische sector de uitdaging om met 

minder grondstoffen meer productie te realiseren. 

De VanDrie Group streeft naar zo min mogelijk ver-

spilling, beperking van energie en CO2 en maximale 

verwaarding van reststromen. Bovendien streven wij 

naar een harmonieuze inpassing van onze bedrijfs-

activiteiten in de wereld om ons heen. In de praktijk 

betekent dit dat de omgeving zo weinig mogelijk of 

geen last heeft van onze bedrijvigheid. Als het gaat 

om de omgeving valt ons beleid in twee terreinen 

op te splitsen: de gesloten kringloop in onze  

bedrijfsvoering en reductie van milieubelasting.

Meer informatie in bijlage 6.

Energie-efficiëntie - Meerjaren Energie Afspraken 

(MJA-3)

De Meerjaren Energie Afspraken (MJA-3) maakten 

duidelijk dat in de vleessector tot 50% energie-

besparing gerealiseerd kan worden. Onze vee-

voederbedrijven en kalverslachterijen conformeren 

zich aan het MJA-3 - Energie Efficiency Plan (EEP). 

In 2013 is een plan ingediend met als doelstelling: 

tot 2016 jaarlijks 2% energie besparen ten opzichte 

van het energieverbruik in 2011. 

Lees meer in bijlage 7.

Voor de VanDrie Group is minimale belasting en maximale 

besparing erg belangrijk. Het streven is om de omgeving en 

het milieu zo min mogelijk te belasten. De verwachting is dat 

de vraag naar voedsel wereldwijd in de komende 40 jaar met 

ongeveer 65% toeneemt.
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Bij bestaande en nieuwe leveranciers waar 

(verpakkings)materialen gekocht worden, wordt 

steeds geïnformeerd of deze bedrijven maatregelen 

genomen hebben in het kader van certificering 

ISO 14001/26000, recycling, produceren  

CO2-neutraal, Lean and Green transport, etc.

bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie 

ervan. Nederland is wereldwijd hofleverancier 

van de meest succesvolle en innovatieve Agri & 

Food-bedrijven en kennisinstellingen. De groei van 

de wereldbevolking vergroot het belang van de 

sector maar stelt deze ook voor grote uitdagingen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 

gezondheid en voedselzekerheid. 

Duurzame verpakkingen

Alle kartonnen vleesdozen die onze Nederlandse 

kalverslachterijen gebruiken voldoen aan het FSC 

(Forest Stewardship Council)-keurmerk. Onze dozen-

leverancier heeft als duurzaamheidsdoelstelling om 

de fossiele CO2-uitstoot in hun fabrieken in 2020 

met 20% te verlagen ten opzichte van 2005. Deze 

duurzaamheidsacties leveren omgerekend voor 

onze Eurodoos de volgende CO2-besparing op: in 

2010 waren de emissiecijfers nog 1,053 t CO2/ton, 

in 2012 1,024 t CO2/ton en in 2013 0,986 t CO2/ton.

[Bron: Smurfit Kappa] 

”In de komende decennia gaat de vraag naar voedsel enorm toenemen, met name die 

naar dierlijke eiwitten. Nederland heeft de sleutel in handen om daarin te kunnen voor-

zien en tegelijkertijd de omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten. Dankzij een 

hoge productiviteit weten wij hier namelijk een kilogram voedsel te produceren met de 

geringste hoeveelheid grond en grondstoffen en de kleinste uitstoot aan broeikasgassen. 

Voeding en ketenefficiency spelen daarbij een sleutelrol. Dit wordt naar de toekomst toe 

alleen maar belangrijker en dus moeten we blijven doorontwikkelen om met nieuwe kennis en technologie 

nog slimmer, beter en schoner te kunnen produceren. ‘Meer met Minder’ is daarbij het leidmotief.”

 

Aalt Dijkhuizen, Boegbeeld Topsector Agri&Food
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Lean and Green stimuleert 

organisaties om te groeien naar 

een hoger duurzaamheidsniveau 

door maatregelen te nemen die 

niet alleen kostenbesparingen 

opleveren, maar gelijktijdig 

milieubelasting reduceren. Navobi wil met een plan 

van aanpak aantonen dat zij 20% CO2-reductie 

kan behalen in vijf jaar tijd. De grootste potentiële 

besparingen denkt Navobi te behalen met:

•  Een centrale(re) coördinatie van de logistiek  

voor het transport gereed product binnen de 

VanDrie Group;

•  Netwerkoplossingen door efficiënter gebruik te 

maken van retourstromen en transporteurs met 

een ander netwerk; 

•  Het herschikken van kalverhouders op basis van 

logistiek voordeel.  

Maximale verwaarding

Wij streven naar het verwaarden van alle delen van 

het kalf, dus ook organen en bijproducten waar-

voor in Nederland nauwelijks een markt is. Deze 

bijproducten exporteren we naar landen in Azië, 

Zuid-Europa en het Midden-Oosten waar de consu-

menten deze producten zeer waarderen. Zo wordt 

van het kalf vrijwel alles verwaard. Het weinige dat 

nog overblijft, gaat naar een destructor en wordt 

omgezet in groene stroom.

De afgelopen jaren heeft Ekro veel geïnvesteerd in 

de maximale verwaarding van haar bijproducten.  

Zo is er door innovatieve productielijnen een langere 

houdbaarheid van de organen gerealiseerd. De 

houdbaarheid van de organen is toegenomen  

Duurzaam drukwerk

Ook voor het huisstijldrukwerk heeft de 

VanDrie Group afspraken gemaakt met haar  

vaste drukker. Al het huisstijldrukwerk is gemaakt 

van het FSC-gecertificeerde materiaal uit de 

‘Promail Plus Line’. Bijvoorbeeld het briefpapier, 

enveloppen en visitekaartjes zijn met het  

FSC keurmerk traceerbaar via onze drukker.

Duurzame relatiegeschenken 

De vaste relatiegeschenkenleverancier van de  

VanDrie Group conformeert zich aan de gedragscode 

van de vereniging Platform Promotional Products 

(PPP). Het CSR Promotional Products certificaat 

(CPP) heeft een bredere opzet en omvat aspecten 

uit diverse standaarden (onder andere ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 26000, SA 8000). Het legt een zware 

nadruk op goede arbeidsomstandigheden (bijv. 

geen dwangarbeid of kinderarbeid) in productie-

landen. 

Leaseautobeleid

De VanDrie Group werkt vanaf 1 januari 2013 met 

twee leasemaatschappijen. Vanaf dat moment zijn 

er ieder jaar stappen gezet in duurzamer vervoer. 

Nieuwe leaseauto’s moeten energielabel A, B of C 

hebben. Inmiddels hebben de locaties in Staverden 

(Navobi), Apeldoorn (Ekro/Oukro & ESA),  

Nieuwerkerk a/d IJssel (T. Boer & zn) en Sittard 

(Schils) oplaadvoorzieningen voor elektrische en 

plug-in hybride auto’s. 

Navobi gaat voor Lean and Green

De logistieke afdeling van Navobi heeft zichzelf als 

doel gesteld de Lean & Green Award te behalen. 
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• Afval (stroom/energie);

•  Botten (lijm, gelatine, bindmiddel: winegums/

dropjes);

• Voetpapjes (petfood: hondenbot);

• Luchtpijp (petfood);

• Boekmaag (humaan/petfood);

• Lebmaag (kaasindustrie: stremsel).

variërend van 25% tot een verdubbeling t.o.v. de 

oude situatie. Dit door lage aanvangskiemgetallen 

na het koelproces en bij het verpakken van het 

product. Door de langere houdbaarheid wordt er 

minder ingevroren hetgeen weer ten goede komt 

van de maximale verwaarding van de bijproducten. 

Door de nieuwe lijn zijn de producten kwalitatief  

nog beter en zijn de productbeschadigingen 

verder afgenomen. Innovatieve koelsystemen zijn 

afgestemd op het soort bijproduct. Hierdoor is het 

mogelijk alle producten op de dag van slachting te 

verpakken. Andere bijkomstigheid zijn de geringere 

transportbewegingen in het bedrijf en lagere  

indroogverliezen. Hiernaast een overzicht. 

Upgraden van producten naar hogere segmenten

• Wangen en kopvlees.

Producten naar humane producten upgraden

• Pensen & boekmagen;

• Pezerik (penissen);

• Testikels;

• Diverse vetsoorten (netvet, zakvet, vangvet);

• Hart.

Hieronder een overzicht wat er verder met een 

kalf gebeurt

• Karkasvlees; geheel of in delen (verkoop);

• Organen/bijproducten (verkoop);

• Broeiproducten (verkoop);

• Mest (kunstmestkorrels);

• Pens (humane consumptie);

• Bloed (bloedplasma);

• Kalfsvellen (verkoop);

• Vet (vetsmelterij);
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De kwaliteit van onze kalfsvellen wordt alom  

gewaardeerd. Grote high-end merken van

tassen, schoenen etc. zijn de afnemers. Op onze 

houderijen streven wij er samen met onze

kalverhouders naar om de schade aan de vellen van 

de kalveren, door bijvoorbeeld ectoparasieten, te 

minimaliseren. Het streven is om slachtschade en/of 

nerfschade tot een minimum te beperken.

Actief beleid verbetering kalfsvellen

De VanDrie Group heeft een actief beleid om de 

kwaliteit van de kalfsvellen continue te verbeteren. 

Dit komt het dierenwelzijn ten goede. Er is in 

2014 veel aandacht besteed aan het verbeteren en 

verminderen van huidvuil. Andere voorbeelden zijn 

parasietenbestrijding, hulst in de stallen, vaccinatie, 

ringworm en verplaatsingsschade tegengaan.  

Kwaliteit van afleveren was in 2014 ook een speer-

punt. Een voorbeeld hiervan is de vermindering van 

de vulling van het maagdarmstelsel bij afleveren 

om bezoedeling te voorkomen. Het aanleveren van 

schone kalveren is een ander voorbeeld. Aangeleverde 

kalveren werden onderverdeeld in categorieën,  

A: schoon, B: licht vervuild en C: sterk vervuild. 

Conserveren kalfsvellen

Oukro is gespecialiseerd in de verwerking van de 

kalfsvellen. Oukro heeft zich tot doel gesteld het 

aantal kilo’s zout per kalfsvel terug te brengen.  

In 2014 lag het aantal niet gezouten kalfsvellen op 

30,23%. Het gemiddeld zoutverbruik per gezouten 

kalfsvel is de laatste jaren afgenomen. Echter 2014 

laat een stijging zien i.v.m. optimalisatie van de 

conservering van de kalfsvellen. Voor 2015 is de 

doelstelling om 5% meer niet gezouten kalfsvellen 

te verladen ten opzichte van 2014.

De pekel die vrijkomt na het proces van het zouten 

van de kalfsvellen wordt gebruikt voor het zouten 

van kopvellen. Een kalfsvel brengt gemiddeld per 

kilo net zoveel op als kalfsvlees.

Productiefoto Oukro
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Feed4Foodure

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve 

samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s, 

een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere 

ontwikkeling van een duurzame en gezonde  

veehouderij in Nederland én de Nederlandse  

concurrentiepositie in een mondiale markt te 

versterken. Daarbij zijn doorbraken noodzakelijk op 

het gebied van diervoeding en voedingssystemen. 

Feed4Foodure heeft drie prioriteiten benoemd in 

het meerjarige onderzoeksprogramma: 

•  ‘Meer met minder’ door middel van efficiënt 

nutriëntgebruik om daarmee de ecologische 

footprint van de veehouderij te verkleinen. 

•  Voeding, darmgezondheid en immuniteit om 

daarmee een substantiële bijdrage te kunnen 

leveren aan een vermindering van het gebruik 

van diergeneesmiddelen en het verbeteren van 

het dierenwelzijn. 

•  Onderzoek betreffende maatschappelijk ver-

antwoorde veehouderij om daarmee dieren 

adequaat te kunnen voeren in nieuwe houderij- 

omstandigheden en emissies verder te verlagen. 

Feed4Foodure is een publiek-private samenwerking 

tussen het ministerie van Economische Zaken en 

een consortium van verschillende partijen uit de 

diervoedingsindustrie en de dierlijke productieketen, 

waaronder VanDrie Group en Wageningen UR 

Livestock Research. Het project Feed4Foodure loopt 

van 1 januari 2013 t/m 31 december 2016.

Kalfsvellen

Aantal kalfsvellen per jaar

2007 1,1 miljoen

2008 1,3 miljoen

2009 1,2 miljoen

2010 1,3 miljoen

2011 1,25 miljoen

2012 1,3 miljoen

2013 1,4 miljoen

2014 1,44 miljoen

Overzicht niet gezouten  

kalfsvellen per jaar

2009 8,65%

2010 14,51%

2011 19,58%

2012 18,38%

2013 26,68%

2014 30,23%

Overzicht aantal kg zout  

per kalfsvel

2009 6,70 kg

2010 6,54 kg

2011 5,92 kg

2012 5,36 kg

2013 5,44 kg

2014 5,68 kg
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De voetafdruk van een kalf 

Om de voetafdruk van een kalf voor de productie 

van kalfsvlees goed te kunnen bepalen en om aan te 

geven hoe deze te verlagen, zijn uniforme spel- en 

rekenregels nodig. De VanDrie Group is samen met 

de veevoedersector in 2009 met dit project gestart. 

Dit Nederlandse initiatief heeft een rekenmodel 

opgeleverd dat in 2012 op Europees niveau geaccep-

teerd is en in april 2014 door de FAO als wereldricht-

lijn wordt gepubliceerd. Deze spelregels hebben tot 

een substantiële verlaging in de voetafdruk geleid 

voor de bijproducten en vooral voor gedroogde wei. 

Een vergelijkbaar traject voor kalveren loopt. In op-

dracht van de sector zijn de methodologieafspraken 

voor het kalf in december 2013 afgerond en liggen 

nu ter goedkeuring voor bij FAO.

Verantwoorde soja

De Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja 

werkt aan 100% verantwoorde soja in 2015.  

Soja is een belangrijke grondstof voor diervoeders 

en veel levensmiddelen en wordt verbouwd in o.a. 

Brazilië, Argentinië en China. Van boer tot en met 

supermarkt werken we samen om verantwoorde 

soja voor de productie van vlees, zuivel, eieren en 

levensmiddelen te gebruiken. Verantwoorde soja is 

geteeld volgens de principes van de Round Table on 

Responsible Soy (RTRS) of hieraan gelijkwaardig. Dit 

betekent aandacht voor natuurbehoud, biodiversiteit, 

verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmid-

delen, goede arbeidsomstandigheden en respect 

voor lokale landrechten.

De stichting is een uniek samenwerkingsverband 

van o.a. diervoederindustrie, zuivel-, vlees- en 

Global Agenda for Sustainable Livestock 

Samen met andere agendapartners van de Global 

Agenda for Sustainable Livestock ontwikkelt de 

VanDrie Group tools, afspraken en kaders ter  

ondersteuning van goed mestbeheer en het  

recyclen van mest.

Livestock Environmental Assessment and  

Performance (LEAP) partnership 

De VanDrie Group is partner van LEAP. Het is een 

wereldwijd initiatief met deelnemers uit de

dierlijke sectoren. Het doel is gezamenlijk een 

ambitieuze richtlijn te ontwikkelen ter verbetering 

van de milieuprestaties in de dierlijke ketens. Het 

LEAP partnerschap is opgezet door de FAO (Food 

and Agriculture Organisation of the United Nations). 

Onder andere het Wereld Natuur Fonds, IFIF en het 

International Meat Secretariat zijn lid van LEAP.

LEAP study Large Ruminants Rome 2014
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verantwoord in te kopen. Met duurzame palmolie 

wordt bedoeld dat de palmolie is gecertificeerd  

volgens de principes van de Roundtable on  

Sustainable Palm Oil (RSPO).

De VanDrie Group werkt samen met Nevedi en 

Natuur & Milieu aan het project ‘Alternatieve 

Eiwitten’. In dit project wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van alternatieve eiwitgrondstoffen 

voor kalveren als vervanger van soja. Via dit project 

wordt een bijdrage geleverd om duurzaamheids-

aspecten en CO2-voetafdruk van gebruikte  

grondstoffen verder te reduceren.

eiersector (o.a. Nevedi en COV), supermarkten en het 

Initiatief Duurzame Handel (IDH). Maatschappelijke 

organisaties zoals Natuur & Milieu, Solidaridad 

en Wereld Natuur Fonds (WNF) ondersteunen dit 

initiatief. Door elk jaar meer verantwoorde soja aan 

te kopen laten we zien dat Nederlandse bedrijven 

werk maken van het verduurzamen van grondstof-

fen voor de productie van voedsel.

Duurzame palmolie

De Task Force Duurzame Palmolie stelt zich tot doel 

om uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse 

markt bestemde palmolie duurzaam of  

“De Nederlandse maatschappij stelt veel eisen aan voedselproducten en -productie-

processen. Als voorname schakel in de voedselketen werkt de diervoedersector aan 

duurzamere grondstoffen en werkwijzen. Reststromen uit de voedingsmiddelenbedrijven 

krijgen via diervoeder hoogwaardige bestemmingen; ze vormen ongeveer tweederde 

van onze grondstoffen. Ook de soja en palmolie die we verwerken is steeds duurzamer. 

Dit lukt alleen in afstemming met ketenpartners in bijvoorbeeld de vleeskalversector. 

Immers, we doen geen concessies aan de voederkwaliteit, gelet op de directe impact op de diergezondheid én 

voedselveiligheid. Tegelijkertijd moet de diervoederbranche met een jaarlijkse omzet van ruim vijf miljard euro en  

circa 5.500 medewerkers concurrerend blijven in een dynamische, internationale markt.”

Henk Flipsen, Directeur Nevedi
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Natuurbeschermingswet

Voor Navobi en Alpuro is in verband met voorgeno-

men wijzigingen in de bedrijfsvoering en uitbreiding 

van de productie een aanvraag gedaan om een 

revisie van de omgevingsvergunning. Aangezien 

beide bedrijven in het Natura 2000-gebied de Veluwe 

liggen, is gekozen om eerst een vergunning voor de 

Natuurbeschermingswet aan te vragen. Als onderdeel 

van de aanvraag is het aspect stikstofdepositie nader 

onderzocht in de vorm van een voortoets. Uit dit 

onderzoek blijkt dat voorgenomen ontwikkelingen 

van de bedrijven geen negatief effect of verslechtering 

tot gevolg zullen hebben op de stikstofdepositie. Voor 

beide bedrijven geldt geen belemmering voor het 

aanvragen van de genoemde vergunning. 

Vanaf 2020 minder emissie uit kalverstal

Kalverhouders die nieuw gaan bouwen moeten 

vanaf 2020 emissiebeperkende maatregelen nemen 

conform het Besluit emissiearme huisvestings-

systemen landbouwdieren. Kalverhouderijen die 

vanaf 2020 een nieuwe stal bouwen, mogen straks 

nog maar bijna de helft van de standaard emissie 

van een kalverplaats uitstoten. Tot op heden hoeven 

kalverhouders geen specifieke maatregelen te ne-

men. In het kader van de PAS (Programmatische 

Aanpak Stikstof) nemen veesectoren generieke 

maatregelen in ruil voor ontwikkel ruimte. Met 

de overheid is afgesproken dat als veehouders 

de best mogelijke techniek toepassen om de 

ammoniakemissie te beperken, ze geen rekening 

hoeven te houden met de emissie-eisen in de 

Natuurbeschermings wet. Nu al voldoen de kalver-

houderijen aan strenge regelgeving m.b.t.  

de uitstoot van ammoniak.

Veel duurzame initiatieven kalverhouders

Binnen de kalverhouderij worden veel duurzaam-

heidsinitiatieven geïnitieerd door de kalverhouders. 

Enkele voorbeelden zijn: zonne-energie, hout-

kachels, biomassakachels, mestbanden/-schuiven, 

luchtwassers, brandveiligheid, fijnstof, mestverwerking 

en bedrijf & omgeving. 

Mest vol Waarden – van waste naar resource

Wereldwijd gaat er een tekort ontstaan aan essentiële 

mineralen. Mest wordt vooral gezien als afval. In mest 

zitten echter heel veel waardevolle componenten 

zoals: stikstof, fosfaat, kalium, eiwitten, aminozuren, 

vetzuren en andere chemical specialities. Het project 

Mest vol Waarden onderzoekt de mogelijkheden om 

op een geheel andere en innovatieve benadering van 

mest nieuwe waarde(n) te creëren. De doelstelling is 

om met vernieuwde raffinagetechnieken de bio-

renewables die in de mest zitten eruit te halen en 

daardoor een vierkantsverwaarding te krijgen. 

Het project Mest vol Waarden is geïnitieerd door  

de VanDrie Group en Wageningen Universiteit 

Livestock Research. In 2014 heeft de  

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) 

gelden toegezegd ter financiering van de eerste 

fase van het project. In 2015 wordt begonnen met 

de uitrol van Mest vol Waarden.
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Alpuro

•  Duurzaamheid; persmotoren vervangen door 

nieuwe energiezuinige IE3 motoren;

•  Stoomketel geplaatst met economizer en rook-

gascondensor (om warmte terug te winnen);

•  Logistieke kosten gereduceerd door combinatie-

vrachten;

• Reductie geluid door minder transportbewegingen;

• Windenergie; 

• Groene stroom.

Schils

•  Vervanging Freon R22 installatie door een NH3 

Ammoniak installatie;

•  Start renovatie kantoorpand (betere isolatie en 

schemerschakelingen).

T. Boer & zn

• Optimalisatie reststroomverwerking;

• Waterverbruiksanalyse;

•  Realisatie nieuwbouw koeling met een minder 

milieubelastende ammoniakinstallatie;

• Optimalisatie verlichting keldercellen.

ESA

•  Ruime besparing op water door hergebruik  

productiewater voor het schoonspuiten van de stal;

•  Vermindering 30% van het schoonmaakwater 

door gebruik van reduceerplaatjes.

•  Er is steeds meer aandacht voor zuinige auto’s  

(van zuinige diesels tot aan hybride auto’s). Bij 

inmiddels vijf Nederlandse bedrijven zijn elektrische 

laadpalen geplaatst. Elk jaar wordt circa 25% van 

het bedrijfswagenpark (personenauto’s) vervangen;

• Verdere optimalisatie transport en logistiek.

Tentego

•  Energieverbruik verlagen door o.a. perslucht-

lekkages te verminderen;

•  Vermindering stofuitstoot door afzuiging 

weegschalen.

Eurolat

•  Met een nieuw EnergieManagementSysteem,  

incl. Certificering ISO, grote stappen gezet in 

energieverbruik.

Navobi

•  Product/marktcombinatie; onderzoek naar alter-

natieve grondstoffen;

• Reductie logistieke kosten;

•  Doelstelling op de Lean & Green Award te behalen;

• Verlaging van druk in persluchtnet;

•  Optimalisatie logistieke kosten gereduceerd.

Labora

• Gescheiden afval microbiologisch laboratorium.

RESULTATEN 2014
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AMBITIES 2015
•  Uitvoering geven aan MeerJaren Energie Afspraken 

(MJA-3): reductie energieverbruik 2% per jaar;

• Medestanders vinden voor visie op mestbeleid;

•  Toenemende schaarste aan land, water en andere 

natuurlijke hulpbronnen tegengaan;

•  Grondstoffen: in 2014 kwam meer dan 97% van 

de grondstoffen uit een straal kleiner dan 2.000 

km, meer dan 80% uit een straal kleiner dan 

1.000 km, bijna 65% uit een straal kleiner dan 

500 km en meer dan 54% komt uit een straal 

kleiner dan 250 km;

•  Voor de productie van kalvermelk en ruwvoer: 

2% minder energie per jaar gebruiken, 30% 

Greenhouse Gas (GHG) in 2020 gebruiken en 

20% duurzame energie in 2020 gebruiken;

•  Voor het koelen in de slachterijen wil de 

VanDrie Group via energie-efficiënte maatregelen 

en innovaties in de keten 30% energie besparen 

in 2030;

•  Het ontwikkelen van een uniforme en centrale 

kwaliteitsstructuur binnen Safety Guard;

• Inkoop van 100% verantwoorde soja;

• Alle palmolie duurzaam of verantwoord ingekocht.

Tentego

• Verdere reducering persluchtlekkages;

•  Door middel van Energie Efficiency Plan energie 

besparen (onderdeel MJA-3). Doel per jaar 2% 

energiebesparing 2013-2016.

Navobi

•  Lean en Green. Reduceer minimaal 20% CO2 op 

transport kalvermelk;

Oukro

•  Stijging aantal niet gezouten kalfsvellen naar 30,23%;

• Aantal kg zout per kalfsvel 5,68 kg;

•  Meer vrachten per trein vervoerd;

•  Efficiënter gebruik van heftrucks waardoor  

minder energieverbruik.

VanDrie België

•  Forse besparing op gas door de installatie van 

nieuwe zuinigere ketels t.b.v. warm water en de 

centrale verwarming;

•  Energiebesparing door overschakeling op ledver-

lichting en de installatie van verlichtingssensoren;

•  Ruime besparing op water door hergebruik 

productiewater voor het schoonspuiten van de 

veewagens en stal.
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Oukro

• 5% meer niet gezouten kalfsvellen verladen;

• Verdere optimalisatie zoutverbruik;

• Verder verbeteren aantal treinvrachten;

•  Nog eens 2% verbetering/vermindering in draai-

uren met alle heftrucks door efficiënter gebruik;

•  Reduceren chemie last op basis van test bij de 

waterzuivering.

VanDrie België:

• Vervanging R22 koude installatie.

•  Optimalisatie energiezorg; reductie perslucht-

lekkage gerealiseerd en verlichting hal 83 is 

vervangen;

• Reductie persluchtlekkage;

•  Implementatie ArboManagementSysteem.

Alpuro

•  Geluidsreductie en bewegingsreductie optimaliseren;

•  Extruder plaatsen met 350 kW Frequentie  

regelaar;

• Verduurzaming energie.

Schils

•  Energiebesparing door optimaal inregelen nieuwe 

ammoniakkoelinstallatie;

• Verbouwing: isolatie/lichtplan.

T. Boer & zn

• Realisatie warmteterugwinning.

Ekro

•  Optimalisatie warmwaterterugwinning uit  

koeling;

•  Koffiebekers milieuvriendelijker en proberen te 

reduceren t.o.v. 2014;

• MAR (Milieu Aspecten Register) updaten;

•  Reduceren chemie last op basis van test bij de 

waterzuivering.

ESA

•  Operationele doelstelling: verspilling in alles 

voorkomen (afvalstromen minimaliseren, opwaar-

deren grondstoffen en afvalstromen bij ESA zelf 

hergebruiken).

AMBITIES 2015
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SAMENVATTING

Voedselveiligheid
•  Reductie van 53% dierdagdosering antibiotica 

(2007 - 2014);

• Positieve resultaten homeopathieproeven;

• Deelname aan Cater with Care;

• Food defense;

• Food fraud.

Omgeving & milieu
•  Deelname Uitvoeringsagenda Duurzame  

Veehouderij / Routekaart Vlees;

•  Bedrijfswagenpark steeds zuiniger en minder 

milieubelastend;

•  Vervangen van het koudemiddel in alle koel-

installaties en airco’s door een duurzamer middel;

• Mest vol Waarden.

Onze organisatie
• Ondersteuning goede doelen;

• Doorontwikkeling van de Safety Guard academie;

• Opleiding Animal Welfare Officers; 

•  Gedeelde 100ste plaats bij de Transparantie-

benchmark.

Dierenwelzijn
• Deelname aan probioticaproeven;

• Deelname Welzijnsmonitor Vleeskalveren;

• Uitbreiding eigen Kalverinfonet;

• Samenwerking voor vitale kalveren;

• Onderzoek alternatieve vloeren;

• Inzet duurzaam transport.

Hieronder vindt u onze belangrijkste resultaten in 2014 in onze 

vier MVO-pijlers kernachtig samengevat.
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De kwantitatieve gegevens in dit MVO-verslag  

worden verzameld uit de financiële systemen, 

personeelsmanagementsystemen, management-

informatiesystemen en Safety Guard (management-

reviews Kwaliteit, Milieu en Arbo) van de  

VanDrie Group. We hebben niet voor alle 

informatie een geautomatiseerd informatie-

systeem. Aan de hand van een gestandaardiseerde 

rapportage template verzamelen we op jaarbasis alle 

informatie. Het merendeel van de kwantitatieve 

informatie in dit verslag is gemeten. De management-

reviews worden ter goedkeuring voorgelegd aan 

het directieteam.

De data hebben betrekking op bedrijven waarin 

Van Drie Holding B.V. een meerderheidsbelang 

heeft, tenzij anders aangegeven. Acquisities in het 

verslaggevingsjaar worden in het daarop volgende 

verslaggevingsjaar meegenomen in de rapportage. 

In de komende jaren willen wij de volledigheid van 

het MVO-jaarverslag verder vergroten door op alle 

indicatoren gegevens voor de gehele organisatie 

te verzamelen. Het MVO-verslag is in diverse 

klankbordgroepen binnen de groep getoetst op 

accuratesse.

De reikwijdte en afbakening van dit verslag zijn 

afgestemd op de informatiebehoeften van belang-

hebbenden. Het verslag bestrijkt alle activiteiten 

waarover de VanDrie Group volledige zeggenschap 

heeft. Wij blijven ons inzetten om kwantitatieve 

De verslagperiode betreft de periode van 1 januari 

2014 tot en met 31 december 2014.

De criteria van de Transparantiebenchmark van 

het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de 

GRI-G4 richtlijnen zijn meegenomen in de totstand-

koming van dit verslag.

De criteria van de Transparantiebenchmark zijn ten 

opzichte van 2013 iets aangescherpt. De criteria 

hebben meer aandacht voor waardecreatie, relevante 

niet-financiële informatie (materialiteit) en meer 

uitleg van de criteria. In dit MVO-verslag geven wij 

daarom extra aandacht aan waardecreatie en  

materialiteit dan vorig jaar. In dit MVO-verslag hebben 

we ook kort gerefereerd aan de acquisitie van 

Tendriade die in september 2013 is afgerond (zie 

bijlage 1). Dergelijke informatie is van belang omdat 

de overname een flinke groei met zich mee brengt 

voor de VanDrie Group. Tendriade is in de omzetge-

gevens van het vierde kwartaal 2013 meegenomen.

Conform de GRI-richtlijnen hebben wij aan de hand 

van een materialiteitsanalyse (in bijlage 10) een 

verdeling & prioritering gemaakt van de verschillende 

maatschappelijke thema’s die momenteel actueel 

zijn of waar wij rekening mee moeten houden voor 

de toekomst. Dit vormt een belangrijke input voor 

ons MVO-beleid. Deze thema’s worden in de loop 

van het verslag behandeld en staan ook vermeld op 

de VanDrie Group website.

VERANTWOORDING
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gegevens te rapporteren voor de gehele organisatie 

binnen al onze strategische pijlers. Waar dat nog 

niet het geval is hebben we dat inzichtelijk gemaakt. 

Deelnemingen en gegevens ten aanzien van 

onderaannemers en toeleveranciers worden niet 

meegenomen in het verslag. Voor acquisities die

plaatsvinden tijdens het verslagjaar geldt dat 

gegevens gerapporteerd dienen te worden vanaf 

het eerst volgende volledige kalenderjaar. Desinves-

teringen in de loop van de rapportageperiode zijn 

uitgesloten van rapportage.

Dit jaar voor de tweede keer hebben wij onze  

accountant van Mazars gevraagd een beoordeling 

uit te voeren op een selectie van indicatoren voor 

onze Nederlandse activiteiten. Het assurance rapport 

en de beoordeelde gegevens vindt u in bijlage 12 

en bijlage 13.

Dit MVO-jaarverslag staat ook als PDF op de  

website: www.vandriegroup.nl/mvo 

Hier vindt u tevens de onze belangrijkste issues en 

de GRI-index met verklarende woordenlijst.

De VanDrie Group stelt jaarlijks ook een financieel 

jaarverslag op. Het financieel verslag over 2013 is 

gecontroleerd door de accountants van Mazars.  

Dit verslag ligt, op afspraak, ter inzage op het 

hoofdkantoor.
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ADRESSEN

VanDrie Group
Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848

T. Boer & zn
‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6 2910 AA
Nieuwerkerk a/d IJssel
the Netherlands
T +31 (0)180 395 395
F +31 (0)180 395 350
E boer@boer.com
www.boer.com

Ekro
Laan van Malkenschoten 100 
Apeldoorn
P.O. Box 373
7300 AJ Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 921 92
F +31 (0)55 54 921 84
E ekro@ekro.nl
www.ekro.nl

ESA
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 982 22
F +31 (0)55 54 982 00
E info@esafoods.com
www.esafoods.com

Peter’s Farm
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 732
7300 AS Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 982 99
F +31 (0)55 54 982 90
E info@petersfarm.com
www.petersfarm.com

Oukro
Laan van Malkenschoten 90 
Apeldoorn
P.O. Box 20274
7302 HG Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 54 921 90
F +31 (0)55 54 281 37
E info@oukro.nl
www.oukro.nl

Tentego
Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E tentego@vandrie.nl
www.vandrie.nl

Navobi
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7 
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
the Netherlands
T +31 (0)577 409 911
F +31 (0)577 409 239
E navobi@navobi.nl
www.navobi.nl

Schils
Dr. Nolenslaan 121
Sittard
P.O. Box 435
6130 AK Sittard
the Netherlands
T +31 (0)46 45 999 00
F +31 (0)46 45 999 99
E info@schils.com
www.schils.com

Alpuro
Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E alpuro@alpuro.nl
www.alpuro.nl

Van Drie
Nijverheidsweg 13-15
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
the Netherlands
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848
E vandrie@vandrie.nl
www.vandrie.nl

Labora
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7 
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
the Netherlands
T +31 (0)557 409 303
F +31 (0)557 109 301
E info@laboralab.nl
www.laboralab.nl

Melkweg
Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
the Netherlands
T +31 (0)318 695 495
F +31 (0)318 641 651
E trade@melkweg.com
www.melkweg.com

Stichting Promotie Kalfsvlees
Saba 9
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
the Netherlands
T +31 (0)55 53 340 39
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

Afdeling Corporate Affairs:
Postbus 33
7300 AA Apeldoorn
T +31 (0)55 54 921 52
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

Nederland
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Tendriade
22 rue Joliot Curie 
ZAC de la Goulgatière 
35520 Chateaubourg 
France 
T +33 (0)29 96 234 62
F +33 (0)29 90 036 56
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

Sobeval
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Vals
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Tendriade
ZI Les Reys de Saulce 
26270 Saulce-sur-Rhône 
France
T +33 (0)47 56 300 88
F +33 (0)47 56 310 11
E tendriade@tendriade.fr
www.tendriade.fr

Schils France
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 30 273 73
F +33 (0)55 30 273 93
E contact@sobeval.com
www.sobeval.com

Zoogamma
Strada Borgosatollo 5/a
25016 Ghedi (BS)
Italy
T +39 030 90 344 11
F +39 030 90 344 28
E info@zoogamma.it
www.zoogamma.it

Kalmi Italia
Via S. Maria 28
25015 Desenzano (BS)
Italy
T +39 030 91 218 26
F +39 030 91 218 27
E info@kalmiitalia.it
www.kalmiitalia.it

Conxentra
Via Mandrago 1
46040 Canedole di
Roverbella (MN)
Italy
T +39 (0)376 695 221
F +39 (0)376 695 231
E info@conxentra.it
www.conxentra.it

Eurolat
Hommerichterstrasse 25
51789 Lindlar
Germany
T +49 (0)220 796 460
F +49 (0)220 796 462
E info@eurolat.com

Inntaler
Inntaler Tiernahrung
Borsigstraße 10
85053 Ingolstadt
Germany
T +49 (0)841 37927-50
F +49 (0)841 37927-30
E info@inntaler.info
www.inntaler-tiernahrung.de

VanDrie België
Havenstraat 15
3500 Hasselt
Belgium
T +32 (0)11 212 645
F +32 (0)11 229 910
E info@vandriebelgie.be
www.vandriebelgie.be

Van Drie Kalverhouderij
Pontfort 128
2470 Retie
Belgium
T  +32 (0)14 377 483 

+32 (0)14 377 639
F +32 (0)14 371 794
E info@vandriekalverhouderij.be
www.vandriekalverhouderij.be

Frankrijk

Italië

Duitsland België
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Jan van Drie 

Jan van Drie is geboren op 22 april 1959 en heeft 

de Nederlandse nationaliteit. Inkoop kalveren is zijn 

voornaamste taak en verantwoordelijkheid binnen 

de VanDrie Group. Als overige bestuursfunctie is 

Jan van Drie actief als bestuurslid van de Werkgroep 

Vee & Logistiek Nederland.

Herman van Drie

Herman van Drie heeft de Nederlandse nationaliteit en 

is geboren op 8 augustus 1968. Herman van Drie 

is verantwoordelijk voor de verkoop van kalfsvlees. 

Herman van Drie is tevens bestuurslid Stichting 

Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV).

Henny Swinkels 

Henny Swinkels heeft de Nederlandse nationaliteit 

en is geboren op 24 juni 1950. Henny Swinkels is 

bijna 30 jaar werkzaam in de kalversector. Eerst bij 

de Coöperatieve veevoederfabriek Sloten BV, daarna 

als Algemeen Directeur Kalver Slachterij Aalten (KSA). 

In 2014 was Henny Swinkels Directeur Stichting  

Promotie Kalfsvlees (SPK) en Director Corporate 

Affairs VanDrie Group. Daarnaast is Henny Swinkels 

o.a. bestuurslid Stichting Kwaliteitsgarantie  

Vleeskalversector (SKV) en bestuurslid van de  

Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). 

Zie ook GRI-index (www.vandriegroup.nl/mvo).

Organisatiestructuur VanDrie Group

De VanDrie Group is een kalfsvleesintegratie en ziet 

het als haar kerntaak om kalfsvlees van de hoogste 

kwaliteit te leveren. We hebben een vaste overeen-

komst met circa 1.100 betrokken kalverhouders. De 

groep bestaat uit voederbedrijven voor de productie 

van kalvermelk en muesli/ruwvoer in Nederland, 

Duitsland en Italië. Uit kalverslachterijen in  

Nederland, België en Frankrijk. En een Nederlands 

bedrijf voor hoogwaardige verwerking van  

kalfsvellen. Bedrijven in Nederland, Italië en  

Frankrijk verwerken en handelen in zuivelgrond-

stoffen. De Stichting Promotie Kalfsvlees verzorgt 

de voorlichting en promotie van kalfsvlees.  

Alle bedrijven van de groep vallen onder de  

Van Drie Holding. Vanuit de holding vindt onder 

andere de financiering plaats.

Management VanDrie Group 

De VanDrie Group heeft drie aandeelhouders, 

te weten: René van Drie, Jan van Drie en  

Herman van Drie. Henny Swinkels is Director  

Corporate Affairs. Er is geen sprake van bestuurs-

termijnen. Binnen de leiding van de VanDrie Group 

is het streven om met betrekking tot het belonings-

beleid binnen de Balkenendenorm te blijven. 

René van Drie 

René van Drie heeft de Nederlandse nationaliteit 

en is geboren op 4 januari 1965. De algemene  

leiding van de VanDrie Group is in handen van 

René van Drie. Naast de algemene leiding is 

René van Drie bestuurder van de Stichting Branche-

organisatie Kalversector (SBK).

BIJLAGE 1
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Ontwikkelingen 2014

In 2014 hebben er geen overnames of desinves-

teringen plaatsgevonden. T. Boer & zn opende in 

2014 een nieuw pand (Coolstore). Er zijn ook nieuwe 

voederproducten ontwikkeld, o.a. TurboStart (zie 

pijler Dierenwelzijn).

KalverHouderijen

ZuivelGrondSToFFen

KalvervoederS

KalverSlacHTerijen

KalFSvellen

voorlicHTinG KalFSvleeS

(verwerking & handel)

(verwerking & bewerking)
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BIJLAGE 2
De schakels in onze keten zijn:

Verzamelplaatsen

Kalveren worden vanuit de melkveehouderij opge-

vangen op verzamelplaatsen. Op de verzamelplaats 

wordt de gezondheid en het welzijn van de dieren 

in de gaten gehouden. Daarna worden de kalveren in 

homogene groepen naar de kalverhouderij gebracht.

Zuivelgrondstoffen

In Nederland, Italië en Frankrijk verwerken en 

verhandelen verschillende bedrijven zuivelgrond-

stoffen. Kerntaken zijn de in- en verkoop van 

zuivelgrondstoffen voor de VanDrie Group. De 

bedrijven acteren wereldwijd en verhandelen onder 

meer weipoeder, weidederivaten en magere melk-

poeder. Onze specialisten brengen dagelijks vraag 

en aanbod bij elkaar. Naast het verhandelen van 

zuivelgrondstoffen produceert de VanDrie Group in 

eigen fabrieken kalvermelkpoeders, fokmelken en 

zuivelgrondstoffen. De grondstoffen zijn bedoeld 

voor eigen gebruik en voor de verkoop. Vanzelf-

sprekend past de productie binnen de integrale 

ketenkwaliteitsvoorschriften van de groep.

Kalverhouderijen

In totaal werken wij samen met ongeveer 1.100 

kalverhouders. Dit zijn familiebedrijven die met 

grote toewijding zorgdragen voor de kalveren die 

eigendom zijn van de VanDrie Group. De kalver-

houders worden door ons intensief begeleid. Het 

financiële risico ligt bij onze onderneming en we 

hechten dus veel belang aan het vakmanschap van 

de kalverhouder.

VanDrie Group, de melkveehouderij en de 

zuivelindustrie

De kalversector, de melkveehouderij en de zuivel-

industrie zijn nauw verbonden met elkaar. Om een 

koe melk te laten produceren, moet zij elk jaar een 

kalf krijgen. Vroeger werden kalveren vaak direct na 

de geboorte geslacht. Kalveren die door de melk-

veehouderij niet ingezet kunnen worden (ongeveer 

75% van de kalveren) komen bij de VanDrie Group 

terecht. Deze dieren worden twee weken na de  

geboorte van de melkveehouderij via kalverhandelaren 

naar de kalverhouderij gebracht. Daar verblijven de 

kalveren circa zeven maanden.

De VanDrie Group verwerkt voor de productie 

van kalvermelkpoeder veel nevenstromen uit de 

kaasmakerij. Wei, die niet op grote schaal gebruikt 

kan worden, wordt door de VanDrie Group gebruikt 

als eiwitbron voor kalvermelk. Wij verwaarden zo 

de restproducten van de melkveehouderij en de 

zuivelindustrie en produceren hiermee kwalitatief 

hoogstaand voedsel. We benutten alle onderdelen 

van het kalf en brengen de dieren, die de melkvee-

houderij niet kan gebruiken, op een respectvolle 

wijze tot waarde. Vanuit deze verbondenheid wil de 

VanDrie Group in samenwerking met de melkvee-

houderij en de zuivel sector antwoord geven op 

MVO-vraagstukken.
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Kalfsvellen

In het integratieconcept van de VanDrie Group past 

ook het bewerken van kalfsvellen. De verwerking 

geschiedt in de moderne productie- eenheid van de 

VanDrie Group bij Oukro te Apeldoorn. Oukro levert 

verse en gezouten kalfsvellen. Hoogwaardig kalfs-

leder wordt onder andere toegepast in de schoenen-, 

kleding-, meubel- en automobielindustrie.

Afnemers

Onze afnemers zijn inmiddels in meer dan zestig 

landen te vinden. Het betreft onder andere

(vlees)groothandel, detailhandel, supermarkten, 

slagerijen, hotels, restaurants, catering, foodservice 

en de institutionele markt. Daarnaast zijn we door-

lopend op zoek naar nieuwe markten en afnemers. 

De VanDrie Group neemt aan veel (inter)nationale 

consumenten- & vakbeurzen deel. De beurskalender 

vindt u op onze website.

Consumenten

De VanDrie Group heeft rechtstreeks contact met 

consumenten via voorlichting die de Stichting  

Promotie Kalfsvlees verzorgt en via Peter’s Farm. 

Peter’s Farm biedt consumenten de mogelijkheid 

om via een webcam in de stal live te zien hoe het 

met de kalveren gaat. Ook organiseren Peter’s Farm 

kalverhouderijen regelmatig open dagen waarbij 

iedereen welkom is een kijkje te komen nemen in 

de stal.

Rayonbeheerders van de VanDrie Group bezoeken 

de kalverhouders minimaal eens per week om ter 

plaatse te auditen, ondersteunen, als vraagbaak te 

dienen en ervaringen en nieuwe inzichten te delen 

in het managen van de kalverhouderij. De kalveren 

krijgen op het gebied van diergezondheid en 

dierenwelzijn de aandacht die zij verdienen. Onze 

hoofdrayonbeheerders bezoeken een aantal keren 

per jaar alle kalverhouders en sluiten de contracten 

met hen af. Eén keer per jaar organiseert de  

VanDrie Group themadagen met of bij dierenartsen 

of op hun praktijken (per praktijk). We stimuleren 

het contact tussen kalverhouder, onze adviseur en 

de dierenarts. Tevens nemen we deel aan agrarische 

beurzen waar wij veel van onze kalverhouders 

ontmoeten.

Voederproductie

Kalveren krijgen kalvermelk en muesli/ruwvoer die 

onder optimaal gecontroleerde omstandigheden 

geproduceerd zijn in eigen moderne bedrijven.  

De samenstelling van de voeding is zo uitgebalan-

ceerd dat het kalf alles krijgt wat het nodig heeft 

aan energie, eiwit, vitaminen en mineralen. Dit is de 

basis voor een gezond en goed groeiend kalf.

Kalverslachterijen

Jaarlijks worden circa 1,5 miljoen kalveren geslacht 

en verwerkt in één van de zes slachterijen van de 

VanDrie Group.
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Melkveehouderij

De kalfsvleesketen

 Voederproductie  Slachterijen Kalfsvellen

 Afnemers Consumenten

 KalverhouderijVerzamelplaats Zuivelgrondstoffen
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BIJLAGE 3
Cijfers VanDrie Group*

Aantal medewerkers ± 2300

Medewerkers NL (regio)

<15 km 44%

>15 <25 km 29%

>25 km 27%

Ziekteverzuim 4,9%

Man/vrouw verdeling 
man 75% 

vrouw 25% 

Gemiddeld aantal dienstjaren ± 12,7 jaar

Meer dan 20 jaar in dienst ± 22%

Contractvorm 93% vast

Gemiddelde leeftijd ± 43,0 jaar

In- & uitstroom 

medewerkers

Instroom 10,5%, 

uitstroom 10,8%

Aantal opleidingsuren per medewerker van de slachterijen (excl. 

Ekro en Sobeval) per jaar 
± 5,7 uur

Aantal nationaliteiten  5 (gem. per locatie)

*  Bijna alle medewerkers van de Nederlandse bedrijven vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

 Nederland

 Frankrijk

 Italië

 Belgie

 Duitsland

Medewerkers per land en geslacht in 2014

mannen vrouwen
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altijd vertrouwelijk in behandeling neemt. Onder 

ongewenst gedrag verstaan we verbale en fysieke 

agressie of geweld, discriminatie, pesten, seksuele 

intimidatie, vandalisme, criminaliteit, machts-

misbruik, stalken en extremisme.

Klachtencommissie met betrekking tot  

Controle-Visitatiereglement

Elk van onze bedrijven heeft een klachtencommissie 

Controle-Visitatiereglement die bestaat uit één lid 

aangewezen door de Ondernemingsraad en één 

lid aangewezen door de bestuurder. Bij problemen 

met een procedure of een klacht over zijn/haar 

behandeling (ongewenst gedrag) kan een mede-

werker deze commissie inschakelen. De commissie 

vergadert zo spoedig mogelijk nadat een klacht is 

binnengekomen.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

De VanDrie Group voert jaarlijks een risicoanalyse uit. 

In het directieoverleg worden deze risico’s gevolgd. 

Risicomanagement helpt de directie in haar bedrijfs-

voering om vroegtijdig te kunnen anticiperen op 

ontwikkelingen. De risico’s worden gecategoriseerd 

in strategische, operationele, maatschappelijke en 

financiële risico’s. Ook de individuele VanDrie Group 

bedrijven zijn verplicht een Risico Inventarisatie en 

Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak te maken 

om knelpunten in hun arbobeleid aan te pakken. 

Gegevens met betrekking tot de veiligheid en 

arbeidsomstandigheden van onze medewerkers zijn 

per locatie vastgelegd. 

Bedrijfsreglement

Onze huisregels zijn een afspiegeling van de  

normen en waarden in de samenleving, maar 

ook van wat binnen ons bedrijf belangrijk wordt 

gevonden. De VanDrie Group verwacht van haar 

medewerkers dat zij integer handelen aangezien zij 

werken met levende dieren en voedings middelen 

van dierlijke oorsprong. Het spreekt voor zich dat 

de manier waarop wij omgaan met elkaar en met 

externe relaties voldoet aan breed gedragen normen 

en waarden. Wij onderschrijven de Universele 

verklaring van de rechten van de mens van de 

Verenigde Naties.

Ongewenst gedrag - Intentieverklaring

De VanDrie Group tolereert geen ongewenst  

gedrag. Het is de plicht van iedere medewerker

om melding te maken van een handeling die in 

strijd is met dit uitgangspunt. Ook als het gaat om 

vermoedens. Elke vestiging kent een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon die vragen of problemen 

Er zijn geen wijzigingen in definities en meet

methoden op de gerapporteerde data ten 

opzichte de vorige MVOverslagen. Wel zijn de 

gegevens van Sobeval, Vals, Kalmi, Schils France 

en Zoogamma nu meegenomen.
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Wij werken bijvoorbeeld nauw samen met  

SVO Vakopleiding Food die bij onze productie-

locaties diverse opleidingen en trainingen verzorgt. 

Voor het op peil houden van het kennisniveau ten 

behoeve van de eigen functie of taak bieden wij 

een breed scala aan opleidingen aan onze mede-

werkers, bijvoorbeeld:

• BBL-opleidingen;

• HACCP/voedselveiligheidopleiding;

• HACCP-opleiding voor monteurs;

• HACCP/voedselveiligheid-applicatie (e-learning);

• Dierenwelzijn/Animal Welfare Officer;

• BHV & Veiligheid;

• EHBO (en AED)-trainingen;

• Talentrainingen;

• Technische trainingen;

• IT-trainingen;

• Individuele trainingen;

• Milieu-opleiding;

• PEP-training (Personal Efficiency Program);

• OR-trainingen;

•  Cursus rond herstel bij en voorkomen van rug- en 

schouderklachten;

• Gezondheid-/Leefstijltraining;

• Gesprekstechnieken;

• Training interne audits;

• Ontruimingsoefeningen;

• Laboratorium opleidingen;

• Computeropleidingen (o.a. Outlook, Excel);

• VAPRO-opleiding;

• Communicatie training voor productiemedewerkers;

•  Oukro heeft een zelf ontwikkelde interne opleiding 

ontwikkeld samen met Food-Pro die zij aan haar 

medewerkers geeft en regelmatig herhaald als 

opfriscursus.

In november 2014 heeft de jaarlijkse KAM-dag van 

de VanDrie Group plaatsgevonden. In samenwerking 

met BMD zijn er onderwerpen behandeld die voor 

de bedrijven van belang zijn. Net als vorig jaar was 

‘Veiligheid’ een belangrijk thema. In de ochtend zijn 

de veranderingen van de ISO normen behandeld 

en is er tijd besteed aan de Risico Inventarisatie & 

Evaluatie die de bedrijven periodiek moeten uitvoe-

ren. Het digitale hulpmiddel (AMS) geschikt voor 

het vastleggen en uitvoeren van de RI&E is behan-

deld en is in 2014 in gebruik genomen bij Navobi. 

Ook andere bedrijven (Schils en T. Boer & zn) zijn 

geïnteresseerd om dit te gaan gebruiken. Hier zullen 

door BMD voorstellen voor worden gemaakt. In de 

middag is het onderwerp ‘Bewustzijn voor veiligheid’ 

uitvoering interactief aan bod geweest. 

BHV en EHBO organisatie

Bedrijven hebben hun BHV en EHBO organisatie 

geregeld en vastgelegd in locatiegerichte bedrijfs-

noodplannen. Regelmatig worden er oefeningen en 

trainingen uitgevoerd.

Goed werkgeverschap

Voor de VanDrie Group betekent goed werkgever-

schap onder meer het bieden van de juiste 

carrièremogelijkheden, optimale ontwikkelings-

mogelijkheden en passende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 



75

Een aantal bedrijven binnen de VanDrie Group heeft 

een eigen bedrijfsarts die verzuimspreekuur houdt 

binnen het bedrijf en medewerkers en werkgever 

adviseert en begeleidt. Medewerkers die niet naar 

hun oude functie kunnen terugkeren, helpen we 

doorstromen naar een meer passende werkplek. 

Ook als dat buiten de VanDrie Group is.

Functioneringsgesprekken

Binnen de VanDrie Group bedrijven vinden functio-

neringsgesprekken plaats. Deze gesprekken worden 

gehouden door leidinggevenden en medewerkers. 

De resultaten hiervan worden vastgelegd in perso-

neelsdossiers. In de bedrijfsverslagen (management 

reviews) wordt hier verder op ingegaan.

Stagiaires bij de VanDrie Group

Binnen onze organisatie bieden wij op diverse 

afdelingen stageplekken aan. Stagiaires krijgen zo 

de mogelijkheid om kennis en werkervaring binnen 

hun vakgebied op te doen. Tevens biedt dit voor-

delen voor de organisatie, aangezien stagiaires vaak 

gericht onderzoek doen naar een actueel thema, 

waardoor de organisatie nieuwe inzichten krijgt. 

Daarnaast zijn de personele kosten van een stagiaire 

lager dan van een regulier personeelslid.  

Win-win voor zowel de organisatie als de stagiaire.

Re-integratie

Samen met de medewerker doet de VanDrie Group 

er bij ziekte alles aan om hem of haar weer gezond 

te krijgen en de terugkeer mogelijk te maken. Dat 

doen we onder meer door plaatsen in te richten 

waar medewerkers op therapiebasis met minimale 

lichamelijke belasting weer aan de slag kunnen 

om van daaruit door te kunnen stromen naar hun 

oorspronkelijke functie. Werkplekken met minimale 

fysieke belasting worden zo veel mogelijk ingezet 

in het kader van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen en het re-integratietraject, zoals is 

afgesproken met de bedrijfs(Arbo)arts.

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

Ziekteverzuim in % van 2008 tot en met 2014

‘12 ‘13‘11‘10‘09‘08 ‘14
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Integrale Keten Beheersing (IKB)

Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group ook 

aan de eisen van Integrale Keten Beheersing (IKB). 

In dit, onafhankelijk geborgde, ketenkwaliteitssys-

teem gelden voorschriften, zoals voor medicijnen-

gebruik en medicijnenregistratie. Met de deelname 

aan IKB voldoet de kalverhouder ook aan de 

officiële EU-hygiëneregelgeving. De SKV controleert. 

Zij ziet toe op de naleving van de IKB-bepalingen en 

controleert intensief op het gebruik van verboden 

groeibevorderaars. IKB Vleeskalveren is het 

kwaliteitsbeheersingssysteem van de Nederlandse 

kalverhouderij. De Stichting Brancheorganisatie 

Kalversector (SBK) is per 2014 eigenaar van de  

regeling. Een toelichting op de Algemene IKB en 

Safety Guard eisen kalverhouderij vindt u in 

bijlage 11.

Safety Guard

De VanDrie Group heeft de informatiestroom in de 

hele keten gestandaardiseerd en geborgd in het 

Kwaliteitssysteem Safety Guard. De eindverant-

woordelijkheid van Safety Guard ligt bij het  

VanDrie Group directieoverleg; zij stelt het kwaliteits-

beleid voor de groep vast. Minimaal elk kwartaal staat 

het geagendeerd op de agenda van het directie-

overleg. Voor de uitwerking van het kwaliteits beleid 

is het Safety Guard Platform verantwoordelijk. Hierin 

zijn de leidinggevenden en kwaliteitsmanagers van 

alle locaties vertegenwoordigd.

Safety Guard is gebaseerd op de nationale en 

internationale wet- en regelgeving en omvat onder 

andere de volgende standaarden en externe gedrags-

codes: Food Safety Supply Chain System, HACCP, 

ISO 22000, ISO 14001, GMP+, BRC, IFS, GMP+ 

en IKB Vleeskalveren. Internationaal bekende en 

onafhankelijke certificeringsinstellingen toetsen de 

systemen regelmatig om het proces voortdurend te 

verbeteren. Indien toeleveranciers niet voldoen aan 

de eisen van Safety Guard helpen we hun resultaat te 

verbeteren maar als vooruitgang uitblijft wordt de 

samenwerking stopgezet. De VanDrie Group heeft 

een zwarte lijst en een attentielijst voor grondstoffen 

(producenten) voor de productie van kalvervoer. Bij 

de inkoop van kalveren is er ook een leveranciers-

beoordeling. Vanuit de afspraken die gemaakt 

zijn bij de Taskforce Voedselvertrouwen werkt de 

VanDrie Group mee aan het aanleggen van een 

zogenaamde witte lijst met leveranciers. Op deze 

lijst staan leveranciers die zich positief bewezen 

hebben. 

BIJLAGE 4
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Ons milieubeleid is erop gericht om alle mogelijk 

nadelige milieueffecten van activiteiten in het 

verleden en het heden te herkennen, nauwkeurig te 

onderzoeken en te beperken.

Het betreft:

•   Het voorkomen van lucht- en waterverontreiniging;

•   Het voorkomen van en/of herstellen van bodem-

verontreiniging;

•   Het verlagen van het geluidsniveau en stankover-

last;

•  Het zuinig omgaan met energie en waar mogelijk 

te zoeken naar duurzame energie;

•  Het voorkomen van afval. Waar het ontstaan 

van afval onvermijdelijk is, wordt gezocht naar 

mogelijkheden dit afval op één of andere wijze te 

hergebruiken;

•  Vermijden van het gebruik van stoffen en mate-

rialen waarvan is bewezen dat dit onacceptabel 

is voor het milieu en de gezondheid of veiligheid 

van medewerkers, klanten en/of omwonenden.

Omgeving: minimale belasting, maximale 

besparing

Energiebesparing, transport in tijd en af te leggen 

kilometers zo efficiënt mogelijk indelen, optimaliseren 

koelproces, warmtekrachtinstallatie; het reduceren 

van milieubelasting door onze bedrijfsvoering kent 

vele vormen. Centraal staat dat de VanDrie Group 

groot belang hecht aan samenwerking en een 

sectorbrede aanpak. 

De VanDrie Group neemt binnen al haar bedrijven 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 

het milieu en de omgeving. Het milieubelang is 

gelijkwaardig aan economische, wettelijke, gezond-

heids- en veiligheidsbelangen tijdens de bedrijfs-

voering. Het liefst hebben we dat die belangen 

hand-in-hand gaan. We streven naar minimale 

belasting en maximale besparing.

BIJLAGE 6
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We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven 

een Milieu Management Systeem gebaseerd op de 

principes van ISO 14001. Dat betekent aandacht 

voor geluidshinder, geur, waterverbruik en-veront-

reiniging, afval en energieverbruik. We zetten hoog 

in als het gaat om waterzuivering. Onze slachterijen 

en Eurolat hebben bijvoorbeeld hun eigen water-

bron en eigen waterzuiveringsinstallatie.

We gaan efficiënt om met grondstoffen. Door-

lopend worden hoeveelheden en samenstelling van 

veevoeders verbeterd en aangepast waardoor ver-

spilling wordt tegengegaan. Zo worden door onze 

voederfabrieken Alpuro, Navobi, Schils en Tentego 

de inkoop van de grondstoffen en de productie van 

de voeders aangepast en mede bepaald door de 

productiekengetallen behaald bij de kalveren van de 

VanDrie Group.

We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen 

waardoor vlees langer houdbaar blijft, wat minder 

verspilling, minder transport en minder derving 

betekent: goed voor het milieu en lagere kosten.

De VanDrie Group accepteert haar verantwoorde-

lijkheid voor het milieu in de totale keten waarin 

wij actief opereren. Dit impliceert tevens dat het 

milieubelang gelijkwaardig is aan economische, 

wettelijke en gezondheids- en veiligheidsbelangen 

tijdens de bedrijfsvoering. Dit dient meegenomen 

te worden in de belangenafweging. Voor onze 

leveranciers beoordeling hebben we milieuaspecten 

hierin daarom ook opgenomen.

Gesloten kringloop

De gesloten kringloop is gebaseerd op het Cradle 

to Cradle-principe: recycling, verwaarding en 

daardoor zo min mogelijk echt afval. In een breder 

verband is dit principe onderdeel van de wens om  

de CO2-footprint van de VanDrie Group te verkleinen 

door de verspilling te verminderen en mest en  

andere afvalstromen te verwaarden. In alles  

proberen wij zoveel mogelijk onze reststromen te 

verwaarden. Voorbeelden daarvan zijn onze elders  

in dit MVO-verslag genoemde ideeën over mest-

afval en onze afzet in het buitenland van naar 

Nederlandse begrippen minder waardevolle organen 

en rest producten van kalveren.
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Kritisch op verbruik
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Gasverbruik per kalf Overzicht MJA-3 

CO2-overzicht 

ESA VanDrie
België m3

EkroT. Boer  
& zn

2014 2013 2012

Navobi -6,0% -0,3% +5,6%

Schils -3,7% -1,5% -1,1%

Tentego -15,4% -12,3% -1%

2014 2013 2012 2011

Navobi** 289 346 330 319

Schils* 138 146 135 134

Tentego* 29,7 38,2 33,0 47,4

Energieverbruik (Mwh) in percentage t.o.v. 2011. Doelstelling 

vanuit de MJA-3 afspraken is 2% energiereductie per jaar.

* CO2-emissie (ton)

** CO2-emissie eigen gasverbruik, berekening 56 kg per GJ
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Beperken logistieke bewegingen

Het transport van onze kalveren naar de houderijen en 

slachterijen proberen wij op zo’n optimaal mogelijke 

manier te plannen in het kader van dierenwelzijn en 

belasting van het milieu. Daarnaast streven wij naar 

een zo efficiënt mogelijk transport van onze grond-

stoffen. De Nederlandse voederfabrieken hebben 

zich tot doel gesteld om in 2015 10% te reduceren 

op lege kilometers van en naar de kalverhouderijen. 

Ekro heeft middels de koppencrusher het afvoeren 

van koppen verminderd. De vetsilo levert minder 

transportbewegingen op en het wassen van de 

transportbakken (500 ltr.) is daarmee komen te ver-

vallen inclusief het interne transport hiervan. Tevens 

is er een aanpassing doorgevoerd op het schoon-

maken van de organenconveyor. Er wordt niet meer 

voorgespoeld met warm water maar met koud.

Hieronder vindt u een overzicht van de transport-

cirkels van waar onze grondstoffen vandaan komen 

in percentages van de ritten. 

BIJLAGE 8

2014 2013 2012

> 2.000 km 2,8% 2% 3%

1.000 - 2.000 km 16,9% 15% 12%

500 - 1.000 km 15,8% 7% 14%

250 - 500 km 10,2% 9% 11%

< 250 km 54,3% 67% 60%
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Belangrijkste prijzen, erkenningen en gebeurtenissen VanDrie Group

2014   De VanDrie Group behaalt gedeelde 100-ste plaats op de Transparantiebenchmark ladder 

ministerie van Economische Zaken

2014  Ekro behaalt zilveren prijs DLG-Prämierte Spitzenqualität voor haar kalfsoesters

2014  Handelsmissie Vietnam (met minister-president Mark Rutte)

2014  Handelsmissie China (met minister Ploumen)

2014  Staatsbezoek aan Japan

2014  Staatsbezoek aan Zuid-Korea

2013  Overname Tendriade

2013  Introductie rosé kalfsvleesconcept Vitender

2013  VanDrie Group lid van de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB)

2013   ESA en Alpuro behalen ISO 22000 certificaat en vallen onder de certificering van de Supply Chain 

requirements

2012 / 2013 Ekro en T. Boer & zn behalen ISO 14001 certificaat

2011  Overname Conxentra

2011  Overname Inntaler

2011  Overname Alpuro Group (Alpuro, Alpuro Breeding, ESA, Peter’s Farm)

2011  Partner GMP+ International

2010  Nominatie voor de Food Valley Award 2010

2010  Start Routekaart Vlees (energiebesparing)*

2009  Overhandiging Beter Leven keurmerk door de Nederlandse Dierenbescherming

2009  De VanDrie Group met MAQSfood winnaar Vers Top 100

2009  Partner MVO Nederland

2008  Alle VanDrie Group bedrijven ISO 22000 gecertificeerd

2008  Ondertekening convenant antibioticaresistentie dierhouderij*

2008  Ingebruikname eerste Comfort Class veewagens

BIJLAGE 9
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2007  Ekro wint Smaakmakerstrofee SVO Opleidingen Noord-Oost

2007  Kalfsvlees VanDrie Group krijgt Ik Kies Bewust-logo (nu Vinkje)

2007  Ekro winnaar Beste SVO-leerbedrijf van het Jaar

2006  Uitgave eerste MVO-jaarverslag uit

2006  Navobi, Tentego en Ekro behalen als eerste bedrijven het ISO 22000 certificaat

2005 Winnaar Nederlandse Logistiek Prijs door vereniging Logistiek management (vLm)

2005  T. Boer & zn winnaar Beste SVO-leerbedrijf van het Jaar

2005  Safety Guard winnaar Innovation Award National Food Week

2004  Overname Melkweg

2004  Overname Schils Groep (o.a. Schils, Schils France, VanDrie België (Theys), Zoogamma, Eurolat en Vals)

2002   Safety Guard kwaliteitssysteem als eerste gecertificeerd door Lloyd’s Quality Assurance Register Ltd 

met het Food Safety Supply Chain Certificate

1998   Kalverenbesluit EU wetgeving. Alle kalveren die ouder zijn dan 8 weken worden in groepen  

gehuisvest. Vanaf 2004 verplicht.*

1996  Oprichting Van Drie Holding B.V.

1996  Oprichting Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK)

1994  Overname Ekro (+Oukro), Navobi (+Labora) en Sobeval

1994 Overname T. Boer & zn

1993  Overname KSA, Sloten Vleesvee

1991  Overname Tentego

1990  Oprichting Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)*

1989  Introductie rosé kalfsvleesconcept Friander

1988  Ekro algemeen kampioen en winnaar goud tijdens Royal Smithfield Show

1986   Ekro voert premiestelsel in voor groepsgehuisveste kalveren in middels het kalfsvleesconcept  

Group Grown

1963   Oprichting Van Drie

Begin jaren ’60 koopt Jan Van Drie sr. zijn eerste kalf

* Kalversector NL of EU
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De lijst van mogelijke materiële thema’s is samen-

gesteld op basis van de Transparantiebenchmark 

2015. Tevens is gebruik gemaakt van GRI, input 

door de VanDrie Group en Het Portaal. Om het 

belang voor stakeholders te onderzoeken, is een 

enquête afgenomen onder 19 stakeholdergroepen 

waarin hen kort gevraagd is de voor hen belang-

rijkste thema’s aan te geven. Aan deze enquête 

hebben 128 respondenten deelgenomen. Hoe 

vaker een bepaald thema is genoemd door de 

stakeholders, hoe ‘hoger’ het betreffende thema in 

de matrix wordt geplaatst. 

Materialiteitsmatrix

Voor het MVO-verslag 2014 heeft de VanDrie Group 

een uitgebreide stakeholdersanalyse uitgevoerd. 

Een materialiteitsmatrix maakt inzichtelijk welke 

thema’s door stakeholders belangrijk worden 

geacht en welke invloed deze thema’s kunnen 

hebben op de prestaties en/of de reputatie van de 

onderneming. 

De plaatsing van thema’s in de matrix wordt bepaald 

door twee dimensies: enerzijds het belang dat stake-

holders hechten aan een bepaald thema voor de 

VanDrie Group, anderzijds de mate van impact die 

een thema heeft op de organisatie. 

BIJLAGE 10 

Materialiteitsmatrix

Impact op VanDrie Group
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3.  Een risico matrix (Ni en Chen, 2010): de nega-

tieve ‘impact’ en ‘waarschijnlijkheid’ van een 

gebeurtenis/issue voor de VanDrie Group  

schematisch in kaart worden gebracht. Een 

belangrijk aandachtspunt is dat het gaat om 

een dynamisch model, dat jaarlijks kan worden 

geactualiseerd. Indien nodig wordt de matrix 

aangepast. 

Op onze website (www.vandriegroup.nl/mvo) vindt 

u de belangrijkste issues en de positie die ze op dit 

moment innemen binnen de Materialiteitsmatrix .

*  Een overzicht met onze belangrijkste stakeholders 

vindt u in bijlage 5.

Door middel van een interne sessie is met het MT 

van de VanDrie Group bepaald welke thema’s de 

meeste impact hebben op de organisatie. De matrix 

gaat uit van drie weegcriteria: 

1.  Het relatieve ‘gewicht’ van stakeholders: wordt 

gecorrigeerd volgens een regenboogindeling 

(Chevalier en Buckles, 2008) die de ‘afstand’ tot 

en de ‘invloed’ op de organisatie van de verschil-

lende stakeholders inzichtelijk maakt. 

Het relatieve ‘gewicht’ van thema’s wordt op twee 

manieren gecorrigeerd: 

2.  Een ‘contextuele’ matrix 

(sustainableorganizations.org): vormt vier 

categorieën die een  indicatie geven van de  

‘legale’ materialiteit van thema’s voor stakeholders;  

1. Samenwerking en certificatie

2. Tracking & tracing

3.  Leveranciers en distributie 
(ketenverantwoordelijkheid)

4.  Interne bestuursstructuur van 
de onderneming

5.  Eco-design: verbetering van de 
duurzaamheid van producten

6. Betrouwbaar partnerschap

7.  Bedrijfsresultaat en andere 
vormen waarmee waarde 
wordt gecreëerd

8. Duurzame keten

9.  Voedselveiligheid en volks-

gezondheid

10.  Produceren van betrouwbaar 

en verantwoord kalfsvlees

11. Zoönosen

12.  Beleid dat gezond leven en 

gezond voedsel bevordert

13. Food defense

14. Dierenwelzijn

15.  Verantwoord antibiotica-

gebruik

16. Gezonde kalveren

17. Verantwoord kalvertransport

18.  Voorkomen van dieren-

ziekten

19.  Verantwoorde / duurzame 

inkoop

20.  Grondstoffengebruik en 

eerlijke handel

Onze organisatie Voedselveiligheid Dierenwelzijn Omgeving & Milieu
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Algemene IKB en Safety Guard eisen kalverhouderij

• Het transport gebeurt onder meer in Comfort Class vrachtwagens die volledig klimaatgestuurd zijn; **

• Kalveren zijn minimaal 14 dagen oud voor ze op de kalverhouderij komen; *

•  Kalveren leven in groepen van gemiddeld 6-8 kalveren (groepshuisvesting) conform het Kalverbesluit 

(EU-wetgeving); *

•  De eerste maximaal 8 weken kunnen de kalveren in open eenlingboxen gehouden worden voor een 

goede start;*

•  Huisvesting: kalveren tot 150 kg: 1,5 m2, kalveren tot 220 kg: 1,7 m2, kalveren meer dan 220 kg: 1,8m2; *

• Kalveren krijgen voornamelijk kalvermelk met voldoende ruwvoer; *

• Rosé kalveren krijgen voornamelijk ruwvoer/maïs etc.; *

• Al het voeder wordt met GMP-erkende transporteurs getransporteerd (eigen beheer uitgezonderd); *

• De stallen worden geventileerd; *

• De kalveren krijgen voldoende daglicht; *

• De kalveren lopen vrij rond; *

• De rayonbeheerder van de VanDrie Group komt circa één keer per week op de houderij; **

• Er is geen preventief gebruik van antibiotica; *

• Medicijnen worden uitsluitend door de praktiserende dierenarts geleverd; *

• Alle bezoekers registreren zich in het bezoekersregister; *

•  Met Safety Guard voldoet de VanDrie Group aan IKB. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. In dit, 

onafhankelijk gewaarborgde, ketenkwaliteitssysteem gelden voorschriften, zoals voor medicijnengebruik 

en medicijnenregistratie; **

•  Alle kalveren die de VanDrie Group slacht, voldoen aan de strenge voorwaarden van de Stichting  

Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV); **

•  SKV voert intensieve controles uit bij alle kalverhouders van de VanDrie Group om de gezondheid van de 

kalveren en kwaliteit van kalvervoer te bewaken. De basis van de controles is vastgelegd in het garantie-

systeem Integrale Keten Beheersing (IKB); **

• Met de deelname aan IKB voldoet de kalverhouder ook aan de officiële EU-hygiëneregelgeving. *

Bron: 

* Algemene voorwaarden IKB Vleeskalveren - Voorschriften kalverhouderij

**Safety Guard

BIJLAGE 11
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10-puntenplan

Alle Nederlandse kalverhouders dienen  

IKB-deelnemer en aangesloten bij SKV te zijn.  

De beheersmaatregelen in de risicoanalyse zijn  

onder andere gebaseerd op IKB deelname van de 

kalverhouder. Zie verder www.ikbkalveren.nl voor 

informatie over de volledige regelgeving van dit 

kwaliteitssysteem. De meeste punten zijn ingegaan 

op 1 mei 2014. Twee punten (punt 2: nukagewicht 

van minimaal 36 kg en punt 6: de hygiënesluis) zijn 

al wel geëffectueerd, maar hebben een ingangs-

datum in 2015.
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specifieke werkzaamheden. Een belangrijk onder-

deel is het bepalen van de materiële onderwerpen 

en de reikwijdte van rapportage (‘scope’) voor het 

verslag. De VanDrie Group heeft een materialiteits-

analyse uitgevoerd gebruik makend van de materiality 

index zoals opgenomen in bijlage 10. 

Onze beoordeling van de gegevens is beperkt tot 

de in de tabel opgenomen cijfers op pagina 94. 

In de toelichting bij de tabel is een gedetailleerde 

beschrijving van de reikwijdte van de in de tabel 

opgenomen cijfers opgenomen. 

Wij zijn van mening dat de in de tabel opgenomen 

gegevens relevant zijn en geschikt zijn voor onze 

beoordeling. 

Werkzaamheden 

Met betrekking tot de in de tabel opgenomen 

geselecteerde MVO-gegevens, hebben wij onze 

beoordeling verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder Standaard 3000, 

“Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot 

controle of beoordeling van historische financiële 

informatie“. 

BIJLAGE 12
Assurance Report 

Wij hebben de opdracht gekregen van het bestuur 

van de Van Drie Holding B.V. (‘hierna VanDrie Group’) 

om elf van de in dit MVO-jaarverslag opgenomen 

MVO-indicatoren in 2014 (‘hierna: ‘de geselecteerde 

MVO-indicatoren’) te beoordelen. Wij geven een 

beperkte mate van zekerheid over de geselecteerde 

MVO-indicatoren zoals opgenomen in de tabel op 

pagina 94.

 

Beoordeling: beperkte mate van zekerheid 

Beoordelingswerkzaamheden zijn gericht op het 

verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid en 

omvatten geen diepgaande werkzaamheden zoals 

die bij een controle zouden worden uitgevoerd. 

Als gevolg hiervan geeft een beoordelingsopdracht 

minder zekerheid dan een controle-opdracht. 

Onze beoordelingswerkzaamheden beperken zich 

tot de cijfers zoals opgenomen in de tabel op 

pagina 94 en wij geven als gevolg hiervan geen 

zekerheid over veronderstellingen en haalbaarheid 

van de in het verslag opgenomen toekomstgerichte 

informatie op MVO-gebied zoals doelstellingen, 

verwachtingen en ambities van de VanDrie Group. 

Het bestuur van de VanDrie Group is verantwoor-

delijk voor het opmaken van het verslag en de tabel 

op basis van de Global Reporting Initiative (‘GRI’) 

indicatoren. Het is onze verantwoordelijkheid om 

een assurance report te verstrekken over de  

geselecteerde MVO-indicatoren. 

Rapportage criteria 

De VanDrie Group heeft haar MVO-verslag opge-

maakt op basis van de GRI G4 richtlijnen van de 

GRI. De toepassing van de GRI richtlijnen vraagt om 
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Conclusie 

Op grond van de door ons uitgevoerde beoorde-

lingswerkzaamheden is ons niets gebleken dat  

de geselecteerde in de tabel op pagina 90 opgeno-

men gegevens niet in alle materiële opzichten zijn  

gepresenteerd conform de VanDrie Group  

rapportage- criteria. 

Gebruik van dit assurance report 

Dit assurance report heeft alleen betrekking op de 

beoordeling van de prestaties van de geselecteerde 

MVO-indicatoren van de VanDrie Group zoals 

opgenomen in de tabel op pagina 94. Dit assurance 

report is daarmee beperkt in zijn reikwijdte en geeft 

geen assurance over de overall MVO-prestaties van 

de VanDrie Group gedurende het jaar. 

Amsterdam, 30 juni 2015

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

drs R.C.H.M. Horsmans RA RV

Onze belangrijkste beoordelingswerkzaam-

heden voor de geselecteerde MVO-indicato-

ren waren: 

•  Uitvoeren van een omgevings-analyse en ver-

krijgen van inzicht in de bedrijfstak, relevante 

maatschappelijke trends en issues, relevante 

wet- en regelgeving en karakteristieken van de 

organisatie; 

•  Beoordelen van de geschiktheid van de rapportage- 

criteria en de consistente toepassing hiervan, 

zoals de beoordeling van de redelijkheid van door 

het management gemaakte schattingen; 

•  Beoordelen van het proces voor de verzameling 

van de geselecteerde MVO-gegevens en de 

aggregatie van deze gegevens zoals opgenomen 

in de tabel op pagina 94 van het VanDrie Group 

MVO-jaarverslag 2014; 

•  Beoordeling op basis van aansluiting met 

onderliggende documentatie van de per bedrijf 

verzamelde gegevens; 

•  Uitvoeren van cijferbeoordelingen en analyse naar 

de onderlinge samenhang van gegevens. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen  

beoordelingsinformatie voldoende en geschikt is 

om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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is onze ambitie om komende jaren onze rapportage 

verder uit te breiden door aanvullende kwantitatieve 

gegevens te rapporteren voor de gehele organisatie 

binnen al onze strategische pijlers. Hierbij onder-

zoeken wij ook de mogelijkheden om dit aan onze 

accountant voor te leggen ter beoordeling.  

Wij hebben de richtlijnen van het GRI G4 als  

grondslag genomen voor onze rapportagecriteria 

en prestatie-indicatoren.

 

De resultaten en conclusies van Mazars als gevolg 

van de beoordeling van onderstaande tabel zijn 

opgenomen in bijlage 12.

Dit is het tweede jaar dat wij onze accountant  

Mazars hebben gevraagd een beoordeling uit te 

voeren op een selectie van onze prestatie-indicatoren 

voor onze Nederlandse activiteiten. Met ±45% 

van onze medewerkers en veel productielocaties  

is Nederland een erg belangrijk land voor de 

VanDrie Group. Vanaf volgende jaren willen wij  

ook vergelijkende cijfers opnemen van andere 

landen om de ontwikkeling in prestaties beter te 

kunnen volgen.

 

Dit jaar hebben wij onze accountant gevraagd om 

ook het aantal recalls en audits te beoordelen. Het 

BIJLAGE 13

Indicator Eenheid 2014 2013 flux

Aantal medewerkers Headcount 1.073 1.089 -1%

Voltijd medewerkers FTE's 991 992 0%

Aandeel mannelijke medewerkers % van headcounts 87% 87% 0%

Aandeel vrouwelijke medewerkers % van headcounts 13% 13% 1%

Ziekteverzuim Percentage 6,0% 6,4% -6%

Elektriciteitsverbruik kWh per ton kalvervoeder (1) 22,1 23,0 -4%

 kWh per geslacht kalf (2) 25,7 23,7 8%

Waterverbruik m3 per ton kalvervoeder (1) 0,027 0,034 -22%

 m3 per geslacht kalf (2) 0,46 0,42 9%

Gasverbruik m3 per ton kalvervoeder (1) 0,69 0,79 -12%

 m3 per geslacht kalf (2) 1,06 1,09 -3%

Dierdagdoseringen antibiotica Afname in % tov 2007 53% 46% -7%

Aantal recalls Aantal 0 - -

Aantal audits Aantal (3) 115 - -

(1) Kalvervoeders in Nederland: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro
(2) Slachterijen in Nederland: T. Boer & zn, Ekro, ESA
(3) Interne en externe audits bij kalvervoeders en kalverslachterijen
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