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Wat boeren vragen, tijdens al die protesten 
in de Europese steden, is geen hogere 
wiskunde: zorg dat overheidsbeleid helder 
is en de voorwaarden duidelijk zijn. De 
VanDrie Group sluit zich daar volledig bij 
aan. Dat boeren behoren tot een cruciale 
sector hebben we dit jaar ondervonden door 
de coronacrisis. Corona heeft een grote 
impact. Zeker de kalversector is hard geraakt. 
We ondervonden stevig wat het betekent 
als belangrijke afzetkanalen als horeca, 
foodservice en cruiseliners voor lange tijd 
worden gesloten.

De VanDrie Group staat voor haar keten. 
Van kalverhouder, medewerker, handelaar, 
dierenarts, leverancier tot afnemer wordt 
elke dag keihard gewerkt om dierenwelzijn, 
diergezondheid en voedselveiligheid te 
borgen. Dit doen we uiteindelijk voor één 
doel: het afleveren van veilig(e) kalfsvlees, 
zuivelgrondstoffen en kalvervoeders, die 
overal gewaardeerd worden. We hebben  
zo goed mogelijk – ieder met zijn eigen 

rol en verantwoordelijkheden – onze 
werkzaamheden ondanks Corona proberen 
voort te zetten. Samen, want dat is wie we 
zijn: de VanDrie Group. Een Nederlands 
familie bedrijf dat al vele decennia de 
beste levens middelen wil maken waar 
consumenten van kunnen genieten. Het 
zit in onze Hollandse aard. Al in de Gouden 
Eeuw (1667) verscheen ‘De verstandige  
kock, of Sorghvuldige huyshoudster’ –  
het eerste originele Nederlandse kookboek.  
Het geeft een prachtig beeld van wat er 
in de zeventiende eeuw in de keukens 
gebraden, gestoofd, gebakken, gekonfijt  
en gekookt werd. Ingrediënten uit het 
seizoen, van kop tot staart, langzaam 
gegaard en geen verspilling. Meest geliefd 
was rundvlees en dan vooral van het kalf.  
In het kookboek worden bijvoorbeeld  
36 vleesgerechten beschreven, maar liefst 
18 keer is kalfsvlees daarbij hoofdingrediënt. 
Deze basis van smaak, geen verspilling en 
het volop benutten van een kalf, is wat  
ons bedrijf nog steeds drijft. 

Het maken van een verslag op het 
gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) is meer dan ooit van 
belang. Hierin zijn we open over onze 
resultaten waarop we afgerekend mogen 
worden. We laten hiermee ook zien welke 
inspanningen we gezamenlijk hebben 
geleverd in 2019. Dit alles om te zorgen dat 
we voorop blijven lopen op het gebied van 
kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke 
verbondenheid. Maar bovenal om te laten 
zien dat we trots zijn op de producten die 
we samen in onze keten maken. 

In dit MVO-verslag lees je hoe we dat doen. 
Heb je vragen of opmerkingen over dit  
MVO-verslag dan kun je die naar ons  
sturen via contact@vandriegroup.com.

Ik wens je veel leesplezier toe.

Marijke Everts
Director Corporate Affairs

30 juni 2020

VOORWOORD
In Bonn, Berlijn, Den Haag, Den Bosch of Parijs, overal werd met 
ontzag gekeken hoe honderden tractoren vorig jaar de straten  
en pleinen vulden. In 2019 werd meer dan ooit gesproken over  
de boer, maar eindelijk werd ook het begin gemaakt om te praten  
mét de boer, want dat is essentieel. Boeren verdienen de erkenning 
voor hun bijdrage. Boeren zorgen voor levensonderhoud. Zij maken 
producten die ons allen kunnen voorzien in onze eerste levens
behoefte: eten en drinken. Als er verandering nodig is, dan laten 
boeren al decennia lang zien dat zij in staat zijn om dat te doen. 
Dit geldt des te meer voor kalverhouders.

“ IN 2019 WERD MEER DAN OOIT  
GESPROKEN OVER DE BOER, MAAR  
EINDELIJK WERD OOK HET BEGIN  
GEMAAKT OM TE PRATEN MÉT DE BOER.”
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± 2.600
TOTAAL AANTAL 
MEDEWERKERS

± 1.100
                   KALVER-
               HOUDERS

GEMIDDELD 
AANTAL JAREN 
DIENSTVERBAND

KALVERENRUNDEREN

MILJOEN 
KALFSVELLEN

ZUIVELGROND-
STOFFENHANDEL

PRODUCTIE  
ZUIVELGROND-

STOFFEN  
(FOOD EN FEED) MUESLI

ONZE ORGANISATIE

  ONZE PRODUCTEN

76% MAN 24% VROUW

SAMENVATTING

KERNCIJFERS UIT 2019

2016 2017 2018 2019

5,8% 6,2%
5,7% 5,7%

44 ±1,6
MILJOEN

±462.000

TON
±234.000

TON
±332.000

TON
±172.000

TON

±102.000

12,7
GEMIDDELDE LEEFTIJD

±1,4

OMZET   ± 2,2 MILJARD EURO

NETTOWINST   ± 92 MILJOEN EURO

NETTOWINSTMARGE  ± 4,2%

EXPORT KALFSVLEES 93% NAAR MEER DAN  
   60 LANDEN
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30%±

NEDERLAND
BELGIË

FRANKRIJK
ITALIË

DUITSLAND

7% NEDERLAND • 24% ITALIË • 22% DUITSLAND •  
14% FRANKRIJK • 28% OVERIG EU • 5% BUITEN DE EU

HERKOMST KALVEREN 
IN EIGEN INTEGRATIE:
58% UIT NEDERLAND
28% UIT DUITSLAND
14% OVERIGE EU-LIDSTATEN

VESTIGINGEN

FINANCIËLE RESULTATEN 2018*

EUROPEES 
MARKTAANDEEL
VANDRIE GROUP 

AFZET KALFSVLEES VANUIT NEDERLAND

AANTAL EXTERNE AUDITS: 181
AANTAL RECALLS 2019: 3

VERBRUIK NL*  2017 2018 2019

ENERGIEVERBRUIK
KWH PER GESLACHT KALF  30,4 31,3 33,9

KWH PER TON KALVERVOEDER 25,0 27,3 26,5

WATERVERBRUIK
M³ PER GESLACHT KALF 0,55 0,60 0,67

M³ PER TON KALVERVOEDER 0,044 0,057 0,054

GASVERBRUIK
M³ PER GESLACHT KALF 1,18 1,15 1,55

M³ PER TON KALVERVOEDER 1,88 1,88 2,96

*   GEMETEN ONDER KALVERVOEDERPRODUCTIEBEDRIJVEN (NAVOBI, SCHILS, 
TENTEGO, ALPURO) EN SLACHTERIJEN IN NEDERLAND (EKRO, ESA, T. BOER & ZN, 
AMECO). HET VERBRUIK BINNEN ONZE SLACHTERIJEN IS DE AFGELOPEN JAREN 
GESTEGEN DOOR DE VRAAG NAAR MEER CONSUMENTENPRODUCTEN.  
DIT BETEKENT DAT WE MEER HANDELINGEN MOETEN VERRICHTEN. 

*  DE GESPECIFICEERDE OMZETGEGEVENS EN DE OMVANG VAN DE ACTIVA  
EN OPERATIONELE KOSTENONTWIKKELING VIND JE IN HET FINANCIEEL  
JAARVERSLAG 2018 VAN DE VANDRIE GROUP.

KALVERSLACHTERIJEN 34,7%
(KALVER)VOEDERS 10,5% 
KALFSVELLEN 1,4% 
OVERIG 3,6% 
KALVERSLACHTERIJEN 1,2% 
OVERIG 0,4% 
KALVERSLACHTERIJEN  38,2% 
OVERIG 0,5% 
(KALVER)VOEDERS 8,3% 
(KALVER)VOEDERS  1,2%

VERDELING MEDEWERKERS PER LAND PER KETENSCHAKEL 

NL

BE

FR

IT
DE

± 1.800 

INLEEN-
KRACHTEN

ZIEKTEVERZUIM
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De VanDrie Group is een Nederlands 
familiebedrijf. Wij produceren kalfs- en 
rundvlees, kalvervoeders, zuivelgrondstoffen 
en kalfsvellen. Het unieke aan ons bedrijf 
is dat wij een ketenproducent zijn. Alle 
schakels van de productie hebben we in 
beheer. Van de aankoop van kalveren die 
niet geschikt zijn voor de melkveehouderij, 
kalverhouderijen, de verwerking en handel 
van zuivelgrondstoffen, het produceren van 
(kalver)voeders, het maken van kalfs- en 
rundvlees, de bewerking van kalfsvellen  
tot marketing en promotie; wij hebben  
elke activiteit in eigen hand. 

De VanDrie Group heeft ongeveer 2.600 
medewerkers waarvan 90% een vast  
contract heeft. Daarnaast zijn gemiddeld 
1.800 inleenkrachten actief binnen onze 
bedrijven. Wij werken samen met zo’n  
1.100 kalverhouders. 

Onder de VanDrie Group vallen meer  
dan 25 dochterbedrijven die gevestigd  
zijn in Nederland, België, Frankrijk, Italië  
en Duitsland. Europa is onze thuismarkt.  
Ons Europees marktaandeel ligt rond de 
30%. Onze ketenpartners zijn voornamelijk 
ook op dit continent actief. Alle bedrijven  
van de groep vallen onder de VanDrie Holding. 
Vanuit de holding vindt financiering plaats. 
De VanDrie Group heeft drie aandeelhouders: 
René van Drie, Jan van Drie en Herman van 
Drie. Marijke Everts is Director Corporate 
Affairs.

Wereldwijde afzet naar 
klantwens
Frankrijk (14%), Italië (24%) en Duitsland 
(22%) zijn de grootste afzetmarkten voor 
kalfsvlees. De kalfsvleesproducten zetten wij 
af naar de (vlees)groothandel, detailhandel,
supermarkten, slagerijen, hotels, restaurants, 
cruiseliners, cateraars, industrie, farmacie 
en de institutionele markt. We hanteren de 
volgende (merk)concepten voor kalfsvlees: 
VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm, 
Vitender en Friander. In Frankrijk liggen de 
merken Finesse de Veau en Tendriade in 
de schappen. Daarnaast hebben we twee 
convenience lijnen: JAN en Gourmet.

Het merendeel van onze kalfsvellen gaat 
naar Italië en China. Onze kalfsvellen vinden 
vervolgens hun weg naar leerlooierijen, 
producenten van schoenen, tassen en 
kleding en naar de auto-industrie voor 
bekleding van interieurs.

De fokmelk verkopen we over de hele wereld. 
Onze voeders gaan naar kalverhouders, 
maar ook naar melkveehouders en andere 
veehouders. De producten worden onder 
eigen label en onder private label afgezet. 

De zuivelgrondstoffen, zoals magere 
melkpoeder, weivetten en WPC, gaan 
voornamelijk naar zuivelproducenten, 
levensmiddelenfabrikanten, diervoeder-
fabrikanten en importeurs van zuivel-
producten.

Missie en ambitie
Onze ambitie is om de marktpositie te 
versterken en de bekendheid van onze 
hoogwaardige producten wereldwijd te 
verbeteren. Innovatie is het hart van onze 
organisatie. Daarmee maken we de keten 
sterker en duurzamer. Wij geloven in lange-
termijnpartnerships voor het versterken,
innoveren en verduurzamen van de keten. 

Vanuit onze ambitie hebben we bepaald 
welke bijdrage we leveren aan de Sustainable 
Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties. De VanDrie Group draagt bij aan:

ONZE MISSIE

EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

KLIMAATACTIE

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN  
TE BEREIKEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

ONZE MISSIE
MAXIMALE KLANTWAARDE CREËREN DOOR 
ONZE UNIEKE KETEN EN TEGELIJKERTIJD 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR 
ONZE MENSEN EN ONZE IMPACT OP DIER 
EN KLIMAAT.

Naar inhoud
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In 2019 hebben we onze strategie aan-
gescherpt. Dit hebben we gedaan omdat  
we onze organisatie toekomstbestendig 
willen houden. Omdat we een familiebedrijf
zijn, kijken we bewust naar wat we doen, 
ook voor de volgende generatie bedrijfs-
opvolgers. De strategie is door de directie-
leden van de VanDrie Group vastgesteld en 
wordt geïmplementeerd door de individuele 
dochterbedrijven.

Onze strategie is een invulling van onze missie:  
klantwaarde creëren en verant woordelijk-
heid nemen. Met onze producten en door 
de keuzes die we maken, willen we een 
positieve impact hebben op onze omgeving, 
de samenleving, onze klanten, onze 
medewerkers en kalverhouders. Wij zijn 
goed in het inspelen op klantvragen en 
sturen scherp op marktontwikkelingen.  
We weten dat we moeten blijven ontwikkelen 
en investeren in onze mensen en processen 
om concurrentieel te blijven. Zo maken we 
tegelijker tijd onze keten sterker en duur-
zamer. In elke schakel werken we efficiënt  
en staat kwaliteit voorop. De schakels in  
onze keten werken samen om verbeteringen 
door te voeren. Want alhoewel iedere 
schakel zijn eigen verant woordelijk heden 
en opdrachten kent, weten we dat we 
afhankelijk zijn van elkaar.

In 2019 hebben we vijf pijlers geformuleerd 
waarop we onze aangescherpte strategie 
voortbouwen. Dit vormt onze koers voor  
de periode 2020 – 2025. Deze pijlers zijn 
tevens de basis van dit verslag. 

Strategische pijler 1:  
Onze marktpositie
We kiezen bewust om onze bedrijven 
te centraliseren in landen waar we 
reeds productielocaties hebben. Hier 
hebben we de know-how, voldoen we 
aan de strengste wet- en regelgeving, 
komen de meeste kalveren en zuivel-
grondstoffen vandaan en vindt onze 
belangrijkste afzet plaats. We pakken 
onze positie op de foodmarkt voor 
wat betreft de zuivelgrondstoffen 
en investeren hierin. Als voedings-
middelenproducent moeten we 
voldoen aan maatschappelijke eisen. 
We werken integer en brengen dit 
thema actief onder de aandacht 
bij onze medewerkers en samen-
werkingspartners. We ontwikkelen 
onze concepten naar vragen en eisen 
uit de markten waarop we actief zijn.  

Strategische pijler 2: 
Duurzaamheid
We willen de komende jaren een 
belang rijke stap maken in duur zaam-
  heid. Dit betekent dat ieder bedrijf 
binnen de VanDrie Group een plan uit-
voert om klimaatimpact te verminderen. 
We willen onze productie efficiënter 
maken; zo min mogelijk afval en plastic,  
slim gebruik van grondstoffen en her-
gebruik waar mogelijk. We stimuleren 
kalverhouders om de kalverhouderij 
duurzamer te maken. Speerpunten zijn  
daarbij dierenwelzijn, stikstof-, ammo-
niak- en CO2-uitstoot en duurzaam 
energie verbruik. We blijven ons inzetten 
om mest te verwerken met voldoende 
capaciteit voor de gehele kalverhouderij. 

Strategische pijler 3: 
Diergezondheid en 
dierenwelzijn
We werken samen met onze kalver-
houders, dierenartsen, transporteurs 
en onderzoeks instellingen om  
dier gezondheid en dieren welzijn  
te verbeteren. We verminderen dier-
ziekten zoals zoönosen en kunnen 
daar door het gebruik van antibiotica 
verder reduceren. We willen kalver-
uitval in onze keten verder verlagen. 
Met de melkveehouderij en partners 
zoals handel en transport, wordt 
actieve samenwerking gezocht om 
te werken aan betere dier gezond-
heid. We verminderen het aandeel 
kalveren dat over lange afstanden 
wordt vervoerd. We eisen van onze 
transporteurs bij investeringen in 
nieuwe wagens te kiezen voor  
klimaat-gereguleerd vervoer. 

Strategische pijler 4: 
Voedselveiligheid
We bouwen ons kwaliteitssysteem 
Safety Guard uit zodat het voorop 
blijft lopen op internationale eisen 
en het proactief in kan spelen op 
ontwikkelingen. Een belangrijke 
focus is daarbij tracking en tracing 
en dataontwikkeling. Binnen ons 
kwaliteitssysteem willen we ook 
elementen als brandveiligheid, 
arbeid en milieu (waaronder CO2-
monitoring) opnemen. We investeren 
in de kwaliteitsafdelingen van onze 
bedrijven. In de gehele keten gaan we 
pathogenen tegen. We zoeken nieuwe 
manieren om besmettingsdruk in onze 
keten te verlagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategische pijler 5:  
Goed werkgeverschap
We willen een aantrekkelijke werk-
gever zijn. Daarom bieden we goede 
arbeidsvoorwaarden. We willen onze 
medewerkers perspectief bieden op 
ontwikkeling. We richten daarom een 
opleidingshuis in met zowel e-learning 
als fysieke trainingen. We zorgen dat 
onze bedrijven een actief gezond-
heids- en vitaliteitsbeleid hebben.  
We verbeteren onze communicatie 
over onze rol als werkgever. We 
proberen de fysiek zware werkplekken 
op onze locaties te verminderen. 

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN

“ MET ONZE PRODUCTEN 
EN DOOR DE KEUZES DIE 
WE MAKEN, WILLEN WE 
EEN POSITIEVE IMPACT 
HEBBEN OP ONZE  
OMGEVING.”

ONZE STRATEGIE
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EERLIJK WERK 
EN ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, 
INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

KLIMAATACTIE

PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN  
TE BEREIKEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

We leveren een bijdrage 
aan het bruto binnenlands 
product in de landen waar 
onze bedrijven gevestigd 
zijn. Dit doen we door zowel 
directe als indirecte werk-
gelegenheid te crëeren.

Wij bevorderen onderzoek 
en gaan daartoe samen-
werkingsverbanden aan.  
Zo stimuleren wij innovatie.

Wij zetten in op kringlopen 
en bedenken circulaire 
oplossingen voor efficiënt 
gebruik van grond stoffen en 
materialen. We verbeteren 
het dieren welzijn in onze 
keten.

We verminderen onze 
impact door in te zetten op 
duurzaam energieverbruik. 
We verlagen onze CO2-
uitstoot. Met onze keten 
werken we efficiënt.

We werken samen met 
onze stakeholders om onze 
bijdrage aan de SDG's te 
versterken en te versnellen.

Menselijk kapitaal

Korte termijn focus

     Opgeleide en gemotiveerde 
medewerkers

     Businesspartners

     Kalverhouders

Lange termijn focus

     Goed verdienvermogen  
voor primaire producenten 

     Inclusief en vitaal 
personeelsbestand

Natuurlijk kapitaal

Korte termijn focus

     Energie

     Grondstoffen en materialen

     Water

     Kalveren

Lange termijn focus

     Volledig duurzaam 
grondstoffengebruik

     Circulair gebruik materialen

     Bevorderen dierenwelzijn

Sociaal kapitaal

Korte termijn focus

     Goede reputatie

     Goede relatie met stakeholders

Lange termijn focus

     Strategische samenwerkingen

     Duurzame relaties met 
stakeholders

Intellectueel kapitaal

Korte termijn focus

     Kennis en vakmanschap

     Sterke merken en concepten

     Onderzoek

     Tracking en tracing

Lange termijn focus

     Innovatie

     Smart farming

Wij wenden waardevolle  
middelen aan in onze keten.

Zo kunnen wij sturen  
op resultaten.

Hiermee hebben we impact  
op de samenleving.

We creëren kwalitatieve  
kalfsvleesproducten

     2,2 miljard maaltijden met 
kalfsvlees van de VanDrie Group

     280.000 ton kalfsvlees 

We maken hoogwaardige  
diervoeders

     462.000 ton kalvermelk

     332.000 ton muesli

     ± 20% wordt geëxporteerd

We produceren luxe kalfsvellen

     1,4 miljoen geproduceerde 
vellen

     60% wordt afgezet in Italië

We dragen zorg voor een  
stabiele financiële positie

     € 2,2 miljard omzet

     € 92 miljoen winst

     68% eigen vermogen

We maken en handelen in  
zuivelgrondstoffen

     234.000 ton zuivelgrond - 
stoffen geproduceerd

     172.000 ton zuivelgrond- 
stoffen verhandeld

     ±70 landen waarin we  
grondstoffen afzetten

Sustainable Development Goals

Input Bedrijfsprocessen  
& output Impact

MODEL VAN 
WAARDECREATIE
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AFZET NAAR 
KLANTWENS

DE KETEN IN BEELD

MARKETING 
EN PROMOTIE

RESEARCH &
DEVELOPMENT

HANDEL IN 
GRONDSTOFFEN

MELKVEEHOUDERIJ 

KALVERHOUDERIJ

VLEES -
VERWERKING

VOEDER-
PRODUCTIE

ZUIVELGROND-
STOFPRODUCTIE

KALFSVELLEN

OPFOKPOEDERS

ZUIVELGRONDSTOFFEN

KALFSVLEES

RUNDVLEES

BIJPRODUCTEN

INKOOP 
KALVEREN
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KALVERMELK-
POEDER

Naar inhoud
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DE WERELD OM 
ONS HEEN
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TRENDS EN 
ONTWIKKELINGEN

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN

Maatschappelijke en economische factoren zijn van invloed  
op de bedrijfsactiviteiten van de VanDrie Group. We hebben te 
maken met verschuivende verwachtingen van de samenleving  
en aangescherpte wet en regelgeving. We zagen de afgelopen  
jaren krapte op de arbeidsmarkt en ook het klimaat is en blijft  
een hot topic. Deze ontwikkelingen beïnvloeden onze huidige  
en toekomstige activiteiten maar ook onze mogelijkheden om  
op de lange termijn waarde te creëren.

Verwachtingen van  
de samenleving

De landen waarin wij onze locaties hebben, 
zijn welvarend. Tal van zakelijke en privé-
activiteiten vinden in deze landen pal naast 
elkaar plaats. Denk aan wonen, leven, 
productie, veehouderij, transport en recreatie. 
De samenleving stelt hoge eisen aan de eigen 
omgeving. De aanwezigheid van natuur, 
schoon water, een schone lucht en een 
gezonde bodem zijn daarbij voorwaarden.

Een toenemend aantal burgers maakt zich 
zorgen om de eigen gezondheid, de leef-
omgeving en het milieu. De veehouderij 
draagt voor een deel bij aan enkele van 
deze zorgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
uitstoot van broeikasgassen, stikstof, fijnstof, 
mest en het welzijn van dieren. 

Impact en onze actie 

Vanuit onze familiewaarden willen we 
bijdragen aan deze belangrijke thema’s.  
We zetten ons innovatievermogen in.  
Wij willen een stabiel bedrijf zijn dat op een 
duurzame wijze zijn activiteiten kan voort-
zetten - met draagvlak vanuit de samenleving. 
Daarom hebben we onze materiële thema’s 
opnieuw geanalyseerd. Dit helpt ons om  
onze strategie aan te sluiten op de thema’s  
die belangrijk zijn voor onze stakeholders en 
de maatschappij. Zo kunnen we goed sturen 
op ons beleid en inspelen op ontwikkelingen.

Aangescherpte wet  
en regelgeving 

In 2019 zagen we door heel Europa  
invoering van veel nieuwe wetten en regels 
voor vee houders. Boeren in Duitsland kregen 
te maken met nieuwe mestvoorschriften of 
strengere wetgeving rond het gebruik van 
gewas  bescherming. In Frankrijk kwam een 
wet die supermarktketens moet stimuleren 
de boeren beter te betalen, maar die in 
de praktijk weinig effect genereert op 
het boerenbedrijf. In Nederland kregen 
veehouders te maken met nieuwe stikstof-
maatregelen. Daarbovenop kwam de 
ambitieuze Green Deal van de Europese 
Commissie, die in december 2019 werd 
gepresenteerd. 

De Europese Green Deal is  
gericht op het versnellen van de 
transitie naar een groene eco nomie 
en het tegengaan van klimaat
verandering. De Green Deal kent 
ambitieuze doelstellingen op het 
gebied van reductie CO2uitstoot 
en klimaat neutrale productie. Een 
belangrijk onder deel van de Green 
Deal is de Farm to Fork Strategy. 
Deze strategie richt zich op het 
verduur zamen van land bouw en 
voedselproductie in de EU. Het doel 
van de strategie is onder andere het 
verminderen van anti biotica  gebruik 
in de vee houderij, het terugdringen 
van mest   gebruik en het verbeteren 
van bodemgezondheid. In 2020 
moet deze EUstrategie worden 
vertaald naar nieuwe nationale 
beleids plannen. 

 
Impact en onze actie 

Al deze nieuwe wet- en regelgeving 
vergt veel inspanning, investering en 
aanpassingsvermogen. Daarnaast zien we 
veel verschillen qua regelgeving tussen de 
verschillende EU-lidstaten. Dit zorgt voor 
versplintering en creëert een risico op een 
ongelijk speelveld. Ook de Green Deal 
van de EU brengt nog weinig zekerheden. 
Het plan is op hoofdlijnen goedgekeurd, 
maar er is nog veel onduidelijk over hoe 
dit in de praktijk zal worden uitgewerkt. 
Er worden veel aanpassingen gevraagd en 
onze kalverhouders moeten de tijd en ruimte 
krijgen om deze door te voeren. Onze inzet 

is om een gelijk speelveld te houden in de 
landen waarin wij actief zijn. 

Krapte op de 
arbeidsmarkt 

Na de economische crisis in 2008 en  
de daaropvolgende jaren, vond de West-
Europese economie de laatste jaren weer 
de weg omhoog. De economie leek, tot de 
coronacrisis uitbrak, maar door te groeien. 
Het bruto binnenlands product (bbp) in 
Nederland nam in 2017 toe met 2,9%, in 
2018 was dit 2,8% en in 2019 met 2,6%. 
Daarmee werd 2019 voor het zesde jaar  
op rij een jaar met economische groei. 

In de afgelopen jaren hebben we door  
de aantrekkende economie de krapte op 
de arbeidsmarkt sterk gevoeld. Een deel 
van onze bedrijven kreeg vacatures moeilijk 
ingevuld en werkt om die reden met inleen-

medewerkers, waaronder arbeids migranten.  
We moeten zorgen dat onze medewerkers  
de waardering krijgen die ze verdienen,  
zich kunnen blijven ontwikkelen en vol-
doende balans ervaren tussen werk en privé. 
Een belangrijk resultaat in Nederland is dat we  
in 2019 via de brancheorganisatie de Centrale  
Organisatie voor de Vleessector (COV) met  
de vakbonden afgesproken hebben om de 
voor waarden te verbeteren in de collec tieve 
arbeidsovereenkomsten (cao) (zoals 3,35% 
loonsverhoging en een speciale ouderen-
regeling voor zware beroepen). Alle uitzend- 
en inleenbureaus waarmee we samenwerken 
zijn verplicht de cao op te volgen. 

Impact en onze actie 

Met de corona-uitbraak kwam een abrupt 
einde aan de eerder benoemde periode 
van groei. Op het moment van schrijven 
van dit verslag is de volledige impact van 
de coronacrisis nog niet duidelijk. Echter is 
het al wel duidelijk dat we in 2020 rekening 
moeten houden met een forse economische 
krimp. Deze krimp heeft niet alleen effect op 
de vraag naar kalfsvlees maar kan mogelijk 
ook effect hebben op het aanbod van 
arbeidskrachten. We zullen, ondanks de sterk 
verstoorde markt, er alles aan blijven doen 
om goed werkgeverschap te tonen en onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor het 
bieden van een veilige werkomgeving. 

Klimaat

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 roept 
het bedrijfsleven op om zijn rol te pakken om 
klimaatverandering tegen te gaan. Nederland 
staat voor een grote uitdaging. De hoogste 
rechter, de Hoge Raad, bepaalde in december 
2019 dat Nederland in 2020 zijn uitstoot 
van broeikasgassen met 25% moet hebben 
teruggedrongen in vergelijking met 1990. 
De kalversector zet al vele jaren actief in 
op het verminderen van zijn impact op 
het klimaat, waaronder het uitstoten van 
broeikasgassen en heeft al veel vooruitgang 

geboekt bij het reduceren van zijn uitstoot. 
We zien het als onze verantwoordelijkheid  
om onze klimaa t  impact verder te reduceren. 
Ook de samen leving verwacht van bedrijven 
dat ze hun impact op natuur, biodiversiteit  
en verbruik blijven verbeteren. 

De belangrijkste broeikasgassen  
in agrarische productieketens zijn 
koolstofdioxide (CO2), lachgas 
(N2O) en methaan (CH4). De CO2
voetafdruk van kalfsvlees is tussen 
1990 en 2017 gedaald met 50%. 
Dat blijkt uit een trendanalyse 
19902018, uitgevoerd door Blonk 
Consultants in opdracht van het 
Nederlandse ministerie van Land
bouw, Natuur en Voedsel kwaliteit.

Impact en onze actie 

Tussen nu en 2030 wil de Nederlandse 
kalver sector structurele maatregelen nemen 
om de emissies van onder andere ammoniak 
en methaan substantieel te reduceren. 
In 2019 hebben we daarom met andere 
partners van de Stichting Brancheorganisatie 
Kalversector (SBK) een verduurzamingsplan 
ingediend bij het Nederlandse ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV). In dit sectorale verduurzamingsplan zijn 
voorstellen gedaan om te komen tot nieuwe 
stalsystemen die emissies met overtuigende 
resultaten zullen reduceren. Hierin ligt ook 
direct de moeilijkheid. Alhoewel we hebben 
aangegeven deze transitie in te willen zetten, 
is de technische oplossing nog niet voor-
handen. Er zijn weinig erkende stalsystemen 
met afrekenbare prestaties. Daarnaast is een 
modernisering van stallen, vanuit bedrijfs-
economisch opzicht, een zware last voor 
kalverhouders. 

Covid19

In december 2019 vond in China  
de eerste uitbraak plaats van het 

Coronavirus (ook wel COVID-19 
genoemd). De Wereld gezond-

heidsorganisatie (WHO) verklaarde het 
een pandemie op 11 maart 2020. Heel de 

wereld werd hard geraakt en kwam in meer of 
mindere mate in lockdown. Het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) verwacht dat in 2020 
de wereldwijde economie door de pandemie 
met 4,9% zal krimpen. De verwachting 
komt neer op het verdampen van zo'n 10.500 
miljard euro aan economische waarde. Vooral 
de Duitse (-10,2%), Franse en Italiaanse 
(-13%) en Amerikaanse (-8%) economieën 
krimpen in 2020 fors volgens het IMF. Het 
Nederlandse bruto binnenlands product zal 
naar verwachting afnemen met 7,7%. 

Impact en onze actie 

De corona-uitbraak heeft ons zwaar geraakt. 
Alhoewel we werden aangewezen als cruciale 
keten door de overheid en door konden 
werken, is de impact van de coronacrisis tot 
op de dag van publiceren van dit verslag nog 
steeds erg voelbaar. Een belangrijke afzet-
markt, horeca en foodservice, kwam stil te 
liggen. Hierdoor moesten meer producten 
ingevroren worden. Vleesprijzen daalden 
drastisch. De prijzen die de melkveehouder 
krijgt voor zijn jonge kalveren zakten 
door de bodem. Kalveren werden langer 
aangehouden op de kalverhouderij en 
de leegstandsperiode (de tijd tussen het 
afvoeren van kalveren op een houderij 
en nieuwe aanvoer) duurde nog nooit zo 
lang. Ook werden in onze bedrijven strenge 
maatregelen genomen om de gezondheid 
van onze medewerkers te garanderen. 
Geplande investeringen in onze keten werden 
zo veel mogelijk uitgesteld. Onze inzet is om 
te proberen het beleid zo spoedig mogelijk  
te normaliseren.

1990 2017
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“ WIJ ZIEN HET ALS ONZE VERANTWOOR-
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RISICOMANAGEMENT:  
DUE DILIGENCE EN  
RISICOBEHEERSING 
De VanDrie Group spant zich continu in om kwalitatieve, veilige 
en voedzame kalfs en rundvleesproducten, kalvervoeders, 
zuivelgrondstoffen en hoogwaardige kalfsvellen te produceren. 

Om aan deze verwachtingen te kunnen 
voldoen, is het cruciaal dat we risico’s goed 
in kaart brengen. Dit stelt ons in staat om 
mogelijke bedreigingen op onze processen 
goed te beheersen. We werken hiervoor 
nauw samen met leveranciers en klanten.

Bij het identificeren en beheersen van 
risico’s kijken we niet alleen naar onze eigen 
bedrijven. We kijken ook nadrukkelijk naar de 
ketens waarin we actief zijn. Hiervoor passen 
we Due Diligence (ook wel: gepaste zorg-
vuldigheid) toe. Dit is het proces waarmee 
we als keten regisseur daadwerkelijke en 
potentiële negatieve gevolgen van activi-
teiten in de keten identificeren, voor komen 

en verminderen. Het stelt ons in staat om 
verantwoording af te leggen over de aanpak 
van die gevolgen als integraal onder deel 
van ons besluitvormingsproces en risico-
beheerssystemen. Wij voeren onze Due 
Diligence uit in lijn met de Handreiking voor 
Maatschappelijk Verantwoord Onder nemen 
(MVO) die gebaseerd is op de OESO-richtlijnen 
voor Multinationale Onder nemingen. 

Thema Geïdentificeerde risico’s Onze maatregelen 

Mensenrechten   Discriminatie, geweld, intimidatie  
inclusief seksuele intimidatie. 

  Nalaten van het identificeren en  
naar behoren betrekken van lokale  
gemeenschappen die mogelijke  
gevolgen ondervinden van de  
activiteiten van de onderneming.

  Om de integriteit van iedere medewerker te waarborgen, wordt bij agressie, 
geweld en seksuele intimidatie onmiddellijk ingegrepen door afdelingsleiding  
in onze bedrijven. Medewerkers kunnen (anoniem) klachten indienen, bij hun 
directe leidinggevende, HRM-collega of vertrouwenspersoon. 

  We investeren in de lokale economie om ervoor te zorgen dat we bijdragen  
aan het verbeteren van de levensstandaard van de hele gemeenschap.

  Bij projecten zorgen we dat we in overleg gaan met stakeholders (lokale overheden, 
autoriteiten, omwonenden). We houden jaarlijks stakeholderbijeenkomsten.

Informatieveiligheid   Nalaten te zorgen voor informatie-
veiligheid en privacyregelingen.

  De VanDrie Group heeft een actief privacybeleid. Op de ICT-systemen worden 
regelmatig stresstesten uitgevoerd.

Milieu   Aantasting van het ecosysteem  
door aantasting van de lucht,  
grond of biodiversiteit. 

  Biologische, chemische of fysieke  
risico’s van activiteiten of diensten  
waarbij de wettelijk vastgestelde  
waarden worden overschreden. 

  Onze diervoederbedrijven zijn gecertificeerd tegen de ISO norm 14001.  
Deze norm bevat eisen voor een effectief milieumanagementsysteem.

  Onze bedrijven nemen energiebesparende maatregelen.

  In onze productieprocessen nemen we waterbesparende maatregelen. 

  De kwaliteitsafdelingen bij de verschillende dochterbedrijven en ons eigen  
laboratorium Labora voeren onderzoek uit naar risico’s. 

  Mestbeheer is een belangrijk uitgangspunt. We richten ons vooral op mest-
verwerking waarbij waardevolle organische meststoffen en bodemverbeteraars 
kunnen worden gemaakt.

  De afdeling inkoop van de voederingrediënten draagt de eerste verantwoor-
delijkheid voor de monitoring van leveranciersbeoordelingen, onder andere  
op het gebied van duurzaamheid. We houden ons aan sectorale afspraken.  
Bij de inkoop van soja worden bijvoorbeeld de 'Soy Sourcing Guidelines'  
van de European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC) nageleefd.

  Wij richten ons op efficiëntie van watergebruik binnen de productieketen  
(zuivering, hergebruik) en voorkomen van verspilling (waaronder voedsel-
verspilling). Hierbij werken we nauw samen met onze ketenpartners.

Corruptie, mededingings-
schendingen, omkopings-
verzoeken

  Omkoping van overheidsfunctio-
narissen om een gunstige behandeling 
te verkrijgen.

  Invloed uitoefenen op marktprijzen  
of verboden prijsafspraken maken.

  Financieel-economische criminaliteit 
zoals belastingontduiking of fraude.

  Elke nieuwe medewerker geven we onze gedragsregels mee. Hierin is  
onder andere opgenomen dat wij maatschappelijk bewust in alle aspecten van 
onze bedrijfsvoering willen opereren. We nemen afstand van onverantwoord 
handelen en willen integer zijn in alles wat we doen.

  We volgen de ‘Code of Conduct’ van de Nederlandse Centrale Organisatie  
voor de Vleessector (COV).

  Wij trainen relevante medewerkers op het gebied van mededingingsregelgeving.

  De eigenaren van de ondernemingen worden, bij het operationeel gaan 
(verwachting voorjaar 2020), direct ingeschreven in het ‘Ultimate Beneficial 
Owner’-register (UBO). 

Consumentenbelangen   Producten die niet voldoen aan  
alle overeengekomen of wettelijk voor-
geschreven normen voor de gezondheid 
en veiligheid van consumenten, inclusief 
gezondheidswaarschuwingen en veilig-
heidsinformatie.

  Misleidende weergave of weglaten  
van informatie of andere praktijken  
die bedrieglijk, misleidend, frauduleus 
of oneerlijk zijn.

  Wij hebben het kwaliteitssysteem Safety Guard actief. Safety Guard is ons  
geïntegreerde kwaliteitssysteem. De basis van Safety Guard zijn de normen  
ISO 22000 en ISO 14001, het Food Safety Supply Chain System en de BRC,  
IFS en GMP+ kwaliteitsschema’s. Hiermee borgen we voedselveiligheid,  
dierenwelzijn, traceerbaarheid en milieubeheer. 

  Wij voelen zwaarwegende verantwoordelijkheden richting consumenten.  
Daarom werken we in lijn met de Richtlijnen voor Consumentenbescherming  
van de Verenigde Naties.

Werkgelegenheid en  
arbeidsverhoudingen

  Verzuimen rechten van medewerkers  
te respecteren. 

  Nalaten machines, uitrusting, werktijden, 
organisatie van de werkzaamheden 
en werkprocessen aan te passen aan 
de fysieke en mentale capaciteiten van 
medewerkers.

  Een groot deel onze medewerkers werkt onder een collectieve arbeids-
overeenkomst waarin rechten en plichten van medewerkers en werkgevers  
opgenomen zijn. 

  Binnen de productiebedrijven zijn preventieve en beschermende maatregelen  
geïmplementeerd om te zorgen dat gebruik van machines, apparatuur,  
chemische producten, tools en processen veilig zijn.

  Wij zorgen voor voldoende en passende training en begrijpelijke instructies  
over veiligheid en gezondheid, en – indien nodig – voor begeleiding of toezicht. 
Hierbij houden wij rekening met het opleidingsniveau van onze medewerkers  
en de verschillende talen die zij spreken.

  Binnen onze hele keten worden ARBO-Compliance audits uitgevoerd om  
te toetsen of de bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

  Onze bedrijven voeren regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit. 
Dit betekent dat arborisico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Op risico-
volle aspecten worden verbetermaatregelen genomen met als doel een veilige 
werkomgeving te creëren. 

  Met inleenbureaus maken we voor de inhuur van flexibele inleenkrachten  
kwaliteitsafspraken om goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te  
borgen. Ook huisvesting is daarbij een belangrijk punt. Inleenbureaus hanteren 
het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen.

  Bij de voerbedrijven worden periodiek interne veiligheidsrondes uitgevoerd.  
Door middel van deze zelfinspecties blijven de organisaties continu aandacht  
voor de veiligheid hebben.

Dierenwelzijn   Verzuimen plichten rond diergezond-
heid en dierenwelzijn op te volgen. 

  Wij eisen van iedereen die met onze kalveren werkt dat hij zich houdt aan de  
‘Vijf Vrijheden’, gedefinieerd door de Europese Conventie voor de bescherming 
van dieren gehouden voor landbouwdoeleinden:
1. Vrij van honger en dorst: toegang tot vers water en een dieet voor volledige 

gezondheid en kracht;
2. Vrij van ongemakken: een geschikte omgeving met onderdak en comfortabele 

rustplaats;
3. Vrij van pijn, verwondingen en ziekten: preventie of snelle behandeling;
4. Vrij om normaal gedrag te vertonen: voldoende ruimte en faciliteiten,  

gezelschap van soortgenoten van het dier;
5. Vrij van angst en stress: condities en behandeling die mentaal lijden voorkomen.

  We produceren een groot deel van ons kalfsvlees volgens de condities van het 
Beter Leven keurmerk, afgegeven door de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) 
van de Dierenbescherming.

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN
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DIALOOG 
MET ONZE 

STAKEHOLDERS

De VanDrie Group werkt samen met vele 
belanghebbenden. Onze stakeholders 
variëren van onze medewerkers, 
kalverhouders en afnemers tot ngo’s, 
sectorpartners, overheden en omwonenden 
van onze productielocaties. Gedurende 
het jaar onderhouden we met hen nauw 
contact en gaan we regelmatig met hen in 
gesprek. 

CONSUMENTEN

OMWONENDEN

NGO’S

TOELEVERANCIERS

AFNEMERS MELKVEEHOUDERS

CONTROLE-INSTANTIESMEDEWERKERS

TRANSPORTEURS

FINANCIËLE 
INSTELLINGEN

KALVERHOUDERSOVERHEDEN      ONDERWIJS-  
    EN KENNIS-
INSTELLINGEN

BRANCHE-
ORGANISATIES

PRIM
AIR

E STAKEHOLD
ERS

SECUNDAIR
E STAKEHOLD

ERS

    Integrale ketenbeheersing

    Hoogste standaarden 
op het gebied van 
voedselveiligheid en 
dierenwelzijn (Safety 
Guard)

    Maximale verwaarding 

    Langetermijnpartnerships 
en samenwerking

    Wereldwijde afzet naar 
klantwens

    Dialoog met stakeholders

    Kapitaalkrachtige 
organisatie

    Continue verbetering  
ten aanzien van milieu

    Focus op innovatie en 
technologie

    Hoge milieu-impact

    Relatief veel 
inleenmedewerkers

    Bescherming van 
productielocaties  
en product

    Recalls als producten  
niet voldoen 

    Sterke afhankelijkheid  
van de wereldmarkt

    Crisis die kan ontstaan 
door kwaliteitsissues  
of (dier)ziekten

    Inbreuken op 
voedselveiligheid  
en/of dierenwelzijn

    Schaarste van 
grondstoffen

    Draagvlak 

    Reputatie van de sector

    Onvoldoende 
gekwalificeerde 
medewerkers aan  
weten te trekken

    Openen van nieuwe 
markten of vergroten 
van afzet op bestaande 
markten

    Wereldwijde vraag naar 
dierlijke eiwitten neemt 
toe

    Uitbreiding en/of  
differentiatie van 
productassortiment

    Inzetten op gebruik van 
alternatieve grondstoffen

    Verder vergroten 
circulariteit en eco-
design (verbetering 
verduurzaming van 
producten)

    Energieneutraal opereren 
en optimalisaties bij 
productielocaties

    Training en opleiding van 
medewerkers via eigen 
opleidingshuis

strengths weaknesses opportunities threats

SWOTanalyse
We hebben de sterktes en zwaktes van onze organisatie geïdentificeerd en ook kansen  
en bedreigingen benoemd. Dit hebben we opgenomen in een SWOT-analyse. 

S    W    O    T 



Input van stakeholders vinden wij belangrijk 
omdat we zo feedback krijgen op ons 
beleid en uitgedaagd worden om te blijven 
ontwikkelen. Onze stakeholders zijn heel 
divers en vertegenwoordigen samen uiteen-
lopende prioriteiten en belangen. Wij hebben 
daarom door het jaar heen nauw contact met 
onze partners. Dat doen we op verschillende 
manieren. De communicatie vindt op allerlei 
niveaus plaats en verschillen zowel in type  
als in frequentie. 

  Op operationeel en strategisch niveau is er 
dagelijks contact met onze kalverhouders, 
medewerkers, afnemers en toeleveranciers.
  Regelmatig nodigen we stakeholders 
uit om een bezoek te brengen aan de 
VanDrie Group. We delen dan informatie 
over belangrijke ontwikkelingen en onze 
dagelijkse activiteiten.
  Jaarlijks organiseren we een VanDrie 
Dialoog waarin we in gesprek gaan met 
een zo breed mogelijke afvaardiging van 
onze stakeholders over strategische items 
binnen ons bedrijf. De directie van de 
VanDrie Group is actief betrokken bij  
deze uitwisselingen.

De onderwerpen van de stakeholder dialogen 
worden bepaald op basis van de materiële 
aspecten waarop de VanDrie Group stuurt  
en verantwoording aflegt in dit verslag.  
De belangen van de stakeholders en van de 
VanDrie Group worden in een materialiteits-
matrix afgewogen. De materialiteitsmatrix 
vertelt ons welke thema’s voor onze stake-
holders belangrijk zijn en waarover we 
daarom rapporteren in dit verslag. Via 
een enquête hebben 50 stakeholders 
aangegeven welke thema’s zij het meest 
belangrijk vinden voor de VanDrie Group. 
Hoe vaker een bepaald thema is genoemd 
door de stake holders, hoe ‘hoger’ dat thema 
in de matrix is geplaatst. De directieleden 
van de VanDrie Group hebben vervolgens 
bepaald welke thema’s de meeste impact 
hebben op de organisatie. De materiële 
thema's zijn gelinkt aan onze vijf strategische 
pijlers en aan onze belang rijkste risico’s. 

Stakeholders zijn vaak bij verschillende 
onderwerpen betrokken. De manier 
waarop die betrokkenheid zich kenmerkt 
verschilt. In de tabel op pagina 25 zijn de 
contactmomenten met onze stakeholders 
opgenomen. Dit overzicht is niet uitputtend. 
De behaalde resultaten per materieel aspect 
zijn opgenomen in het hoofdstuk Onze 
Resultaten van dit verslag. 
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MATERIALITEITSMATRIX

1. Klanttevredenheid

2. Bedrijfsresultaat

3. Ontwikkeling, kennis en innovatie

4. Ethische bedrijfsvoering

5. Mensenrechten in de keten
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DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN

VOEDSELVEILIGHEID

WERKGEVERSCHAP

MARKTPOSITIE

6. Optimaal verwaarden van kalveren

7. Overlast voor omwonenden

8. Mest

9. Reductie uitstoot broeikasgassen

10. Duurzame grondstoffen

11. Verminderen van afval

12. Kringlooplandbouw en circulaire economie

DUURZAAMHEID

13. Dierenwelzijn in de keten

14. Preventie dierziekten en reductie antibiotica

15. Veilige en complete kalvervoeders

16. Samenwerking met de melkveehouderij

17. Verantwoorde en veilige productie

18. Traceerbaarheid

19. Preventie pathogenen

20. Food defense

21. Inleen van arbeidskrachten

22. Arbeidsveiligheid en -gezondheid

23. Scholing en opleiding

24. Arbeidsvoorwaarden
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ONZE ORGANISATIE

OMGEVING EN MILIEU
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MATERIALITEITSMATRIX

1. Klanttevredenheid

2. Bedrijfsresultaat

3. Ontwikkeling, kennis en innovatie

4. Ethische bedrijfsvoering

5. Mensenrechten in de keten

Impact op VanDrie Group
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DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN

VOEDSELVEILIGHEID

WERKGEVERSCHAP

MARKTPOSITIE
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MATERIËLE THEMA’S
Stakeholdergroep Materieel aspect Overleg via: Effect op beleid VanDrie Group 

Medewerkers • Dierenwelzijn in de keten
• Arbeidsveiligheid en -gezondheid
• Scholing en opleiding

• Werkbesprekingen
• Coaching 
• Dagelijks contact
• Nieuwsbrieven en social media

• Toekomstbestendige werkgever
• Optimaliseren arbeidsomstandigheden
• Borgen van voedselveiligheid
• Verbeteren van dierenwelzijn

Kalverhouders • Preventie dierziekten en reductie 
antibiotica

• Dierenwelzijn in de keten
• Kringlooplandbouw en circulaire 

economie

• Bezoek door rayonbeheerder  
en dierenarts

• Direct contact met medewerkers
• Kennissessie

• Borgen van voedselveiligheid
• Verbeteren van dierenwelzijn
• Toekomstbestendig inrichten van de keten
• Inspanningen om impact op de omgeving  

te verminderen

Toeleveranciers • Duurzame grondstoffen
• Verantwoorde en veilige productie
• Veilige en complete kalvervoeders
• Traceerbaarheid
• Gedegen bedrijfsvoering

• Dagelijks contact
• Audits
• Ingangscontroles en inkoopeisen

• Borgen van voedselveiligheid
• Zorgen voor betere verwaarding 
• Toekomstbestendig inrichten van de keten

Afnemers • Klanttevredenheid
• Bedrijfsresultaat
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

• Klantbezoeken
• Bedrijfsbezoeken
• Relatiemanagement
• Nieuwsbrieven en social media

• Afzet op de markt en behoud marktaandeel
• Het samen ontwikkelen van klantgerichte  

concepten
• Klanttevredenheid

Melkveehouders • Samenwerking met melkveehouderij
• Optimaal verwaarden van kalveren
• Dierenwelzijn in de keten
• Kringlooplandbouw en circulaire 

economie

• Dagelijks contact via  
Alpuro Breeding

• Bezoeken van melkveehouders  
en studieclubs

• Nieuwsbrieven en social media

• Samenwerking tussen melkveehouderij  
en kalversector verbeteren 

• Verbeteren van diergezondheid
• Verbeteren van dierenwelzijn
• Reduceren van antibioticagebruik

Dierenartsen • Preventie dierziekten en reductie 
antibiotica

• Samenwerking met melkvee houderij
• Dierenwelzijn in de keten

• Regulier overleg met  
kalverhouder en rayonbeheerder

• Verbeteren van dierenwelzijn
• Verbeteren van diergezondheid
• Reduceren van antibioticagebruik 

Transporteurs • Dierenwelzijn in de keten
• Reductie uitstoot broeikasgassen

• Dagelijks contact
• Trainingen en overleggen

• Verbeteren van dierenwelzijn

Overheden • Gedegen bedrijfsvoering
• Kringlooplandbouw en circulaire 

economie

• Reguliere overleggen 
• Social media 

• Toekomstbestendig inrichten van de keten
• Draagvlak behouden

Omwonenden • Overlast voor omwonenden • Informatiebijeenkomsten  
bij bedrijven 

• Social media

• Inspanningen om impact op de  
omgeving te verminderen

• Draagvlak behouden

Consumenten • Klanttevredenheid
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

• Nieuwsbrieven en social media
• Proeverijen en beurzen

• Input voor innovatie en nieuwe,  
afgestemde marktconcepten 

• Klanttevredenheid 
• Draagvlak behouden

Ngo’s • Kringlooplandbouw en circulaire 
economie

• Diergezondheid en dierenwelzijn

• Nieuwsbrieven en social media
• VanDrie Dialoog 
• Overleggen

• Draagvlak behouden 
• Toekomstbestendig inrichten  

van de keten 

Brancheorganisaties • Verantwoorde en veilige productie
• Kringlooplandbouw en circulaire 

economie
• Reductie uitstoot broeikasgassen
• Dierenwelzijn in de keten
• Arbeidsveiligheid en -gezondheid

• Bestuursvergaderingen en  
andere netwerkbijeenkomsten

• Dagelijks contact

• Borgen van voedselveiligheid
• Verbeteren van dierenwelzijn
• Inspanningen om impact op de omgeving  

te verminderen
• Draagvlak behouden

Controle-instanties • Diergezondheid en dierenwelzijn
• Verantwoorde en veilige productie

• Reguliere audits
• Permanente controle door  

de overheid in de vlees-
verwerkende bedrijven

• Borgen van voedselveiligheid
• Verbeteren van dierenwelzijn
• Afzet op de markt en behoud marktaandeel

Onderwijs- en  
kennisinstellingen

• Scholing en opleiding
• Ontwikkeling, kennis en innovatie

• Via stagiairs en afstudeerders
• Nieuwsbrieven en social media
• In publiek-private samen werkingen 

(onderzoeken)

• Toekomstbestendige werkgever
• Input voor innovatie

Bancaire en  
verzekerings-
bedrijven

• Bedrijfsresultaat • Reguliere overleggen • Afzet op de markt en behoud marktaandeel
• Input voor innovatie

•
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VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN
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ONZE 
RESULTATEN 

IN 2019
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ONZE MARKTPOSITIE

DUURZAAMHEID

DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN 

VOEDSELVEILIGHEID

GOED WERKGEVERSCHAP

Beleidspijler Doelen VanDrie Group Meetbaar resultaat 2019 Doelen 2020 Status

ONZE  
MARKTPOSITIE

We zetten in op verbetering van  
de afzet van al onze producten.

Geopende markten voor kalfsvlees: 
Zuid-Korea. 

Markttoegang voor kalfsvlees  
in Mexico realiseren. •

We werken integer. Gemelde gevallen van discriminatie: 1. 
Dienstverband van schuldig bevonden 
medewerker is beëindigd. 

Opzet van een VanDrie Kompas (code  
of conduct) waarin we onze waarden  
en gedragsregels hebben vastgelegd.

Geen gevallen van discriminatie. 

Medewerkers scholen op  
het gebied van mededinging.

•

We investeren in R&D. Aantal onderzoeken met externe  
samenwerkingspartners: meer dan 25.

Investeringen in onderzoeksfaciliteiten 
en -capaciteit: bouw van nieuw  
laboratorium in Staverden.

Realisatie van een nieuw onder-
zoekscentrum in Uddel, Nederland. •

DUUR-
ZAAMHEID

We verminderen onze  
klimaatimpact.

Voorbereiding certificering ISO 14001 
voor al onze Nederlandse bedrijven 
gestart.

Sectoraal onderzoek uitgevoerd naar  
de trendanalyse milieuprestaties van  
de Nederlandse kalverhouderij.

Certificeren van al onze Nederlandse 
bedrijven tegen ISO 14001. •

We gaan voor een  
duurzame houderij.

Sectoraal verduurzamingsplan ingediend 
bij Nederlands ministerie van LNV.

Training uitgevoerd met kalverhouders, 
transporteurs en rayonbeheerders over 
het diervriendelijk laden van kalveren. 

VanDrie Dialoog gepland met  
dierenartsen over verbeteren van 
kalvergezondheid in de keten. 

•

We maken onze productie  
efficiënter – minder afval,  
slim gebruik grondstoffen  
en hergebruik.

Reductie van 22% in 2019 ten  
opzichte van 2018 in transportkilometers 
diervoeder bedrijven.

Reductie van 27% in 2019 ten opzichte 
van 2018 in afval per kg diervoeder.

Optimaliseren van afvalscheiding. 

Door procesefficiënter te werken 
2-3% energiereductie realiseren bij 
onze diervoederbedrijven ten opzichte 
van MJA3 referentiejaar 2005.  
 

•

DIER-
GEZONDHEID 
EN DIEREN-
WELZIJN

Wij verminderen dierziektes  
en reduceren antibioticagebruik.  
We gaan kalversterfte tegen.

61,4 % daling antibioticagebruik  
van 2007 – 2019.

Kalveruitval terug weten te brengen  
op het niveau van 2007.

Voortgang boeken richting lange-
termijndoel 2022: in 2022 generieke 
reductie van antibiotica met 15% 
ten opzichte van 2017.

•

Wij verminderen het aandeel  
kalveren dat over lange afstanden 
wordt vervoerd. 

Vermindering van het aantal kalveren 
dat over lange afstanden wordt vervoerd 
met 28% in 2019 ten opzichte van 
2009.

Voortgang boeken richting langeter-
mijndoel 2030: reductie van import 
van kalveren om sectorale doelstel-
ling te halen van reductie van 20% 
transporten van lange duur in 2030.

•

VOEDSEL-
VEILIGHEID

We investeren in kwaliteits afdelingen 
van onze bedrijven. We bouwen ons 
kwaliteitssyteem Safety Guard uit.

Aantal fte’s in 2019: 36,45 
Aantal fte’s in 2018: 34,65

Verbouwing van het laboratorium  
van Labora in Staverden. 

Integreren van brandveiligheid,  
arbo en milieu in Safety Guard.

We investeren in kwaliteit  
en ontwikkeling. 

We creëren een nieuwe functie,  
die verantwoordelijk wordt gemaakt 
voor het centraliseren en uitbouwen 
van het Safety Guard-platform.

Aansturing van kwaliteitsafdelingen 
in Nederlandse dochterbedrijven 
overhevelen naar centraal niveau.

•

We gaan pathogenen  
in de keten tegen. 

Risicoanalyse binnen de keten  
in 2019 afgerond.

Schoon aanleveren van kalveren 
significant verbeteren. •

GOED  
WERKGEVER-
SCHAP 

Wij bieden een aantrekkelijk  
arbeidsvoorwaardenpakket  
en voldoende maatwerk. 

Cao-verhoging 3,35% voor  
de Nederlandse vleesbedrijven.

Rol van jobcoaches verbeteren. •

We richten een opleidingshuis  
in met zowel e-learning als  
fysieke trainingen. 

Geen meetbaar resultaat behaald. Ontwikkelen van e-learning  
omgeving. •

We zetten in op  
employer branding. 

Ontwikkeling nieuwe website:  
werkenbij.vandriegroup.com

Uitrol campagne ter versterking  
van het employer brand. •

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN

MVO-DOELEN
Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat 
we in 2019 hebben gedaan. Onze activiteiten 
lees je in de volgende hoofdstukken, vernoemd 
naar onze beleidspijlers:

• Beleid loopt goed

• Beleid in ontwikkeling

• Beleid vereist bijsturing

Naar inhoud
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ONZE MARKTPOSITIE 
We willen de beste producten maken die volledig voldoen aan de 
wensen van onze klanten en de maatschappij. We werken daarom 
integer en vinden dat we onszelf moeten blijven verbeteren. We kiezen 
voor een duurzame en bestendige koers omdat we een familiebedrijf 
zijn. We kijken daarbij verder dan de dag van morgen. 
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Ons bedrijfsresultaat
Interne ontwikkelingen
In 2019 hebben we de sluiting voorbereid 
van een verwerkingslocatie in het Belgische 
Hasselt. Op deze locatie was namelijk geen 
ontwikkelruimte; de lokale overheid gaf  
geen verlenging van de milieuvergunning af. 
De sluiting is definitief geworden in februari 
2020. Voor medewerkers is een sociaal plan 
opgesteld en zij zijn, waar mogelijk, onder 
gebracht in andere VanDrie-organisaties. 

In 2019 heeft er een wijziging plaats-
gevonden in het bestuur van de VanDrie 
Group. Marijke Everts is per 1 januari 2019 
aangesteld als Director Corporate Affairs.  
Zij heeft Henny Swinkels opgevolgd. 

Ook is de strategie van de VanDrie Group 
herijkt. Zie voor meer informatie het 
hoofdstuk ‘Over VanDrie Group’. 

Openen nieuwe markten
Om onze afzet te garanderen blijven we 
zoeken naar nieuwe markten waar wij met 
onze producten van toegevoegde waarde 
kunnen zijn. De Zuid-Koreaanse markt is 
in 2019 geopend voor onze Nederlandse 
kalfsvleesverwerkende bedrijven. De 
Koreaanse grenzen voor Europees rund-  
en kalfsvlees waren bijna 20 jaar gesloten, 
mede als gevolg van de BSE-crisis. Zuid-Korea 
is één van de grootste rundvleesimporteurs 
ter wereld. Het land biedt daarmee een 
interessante afzetmarkt voor onze producten. 
Ook is een uitbreiding gerealiseerd voor onze 
positie op de Chinese markt. In 2018 was 
slechts één van de Nederlandse VanDrie-
vleesverwerkers gecertificeerd voor export, 
in 2019 zijn twee andere locaties tevens 
goedgekeurd. 

Ontwikkeling, kennis  
en innovatie
Om voorop te kunnen blijven lopen  
moeten we als bedrijf blijven verbeteren.  
Dit betekent dat we voortdurend investeren, 
zowel binnen onze bedrijven als daar buiten  
in samenwerkingsverbanden. In 2019 is 
Schils in Sittard gestart met de bouw van 
een nieuwe productietoren met daarin 
zakkensnijlijnen, losstations voor bigbags  
en een bulkinnamestation. Mede door deze  
investeringen zal de productie capaciteit 
op het terrein in Sittard groeien. Labora, 
het laboratorium van de VanDrie Group 
in Staverden, is gestart met een complete 
nieuwbouw. Volledige oplevering wordt 
verwacht in 2020. Door de komst van 
de nieuwbouw blijft het lab in staat om 
op een hoog niveau een groot aantal 
onder zoeken te doen, zoals op zuivel-
producten, plant aardige grondstoffen en 

ruwvoeders. Bij kalfsvleesverwerker T. Boer 
& zn in Nieuwerkerk aan den IJssel is een 
nieuwe koelopslag opgeleverd. T. Boer & 
zn kan hiermee blijvend voldoen aan de 
normen van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) om vlees goed te 
laten koelen voordat verdere verwerking 
mag plaatsvinden. Ekro in Apeldoorn 
nam in de zomer van 2019 een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Zo 
vermindert het bedrijf zijn impact op het 
milieu. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
zal leiden tot een aanzienlijk lagere vervuil-
last. De vervuillast wordt in Nederland aan-
geduid met een vervuilingseenheid (VE).  
De VE van het afvalwater zal door de  
nieuwe waterzuiveringsinstallatie met  
ruim 30% dalen.

De landbouwsector staat voor een groot 
aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is 
voor geen enkele organisatie of agrarisch 
bedrijf mogelijk om dit alleen op te lossen.  
Dat geldt ook in de regio Foodvalley in 
Nederland, waar we veel activiteiten hebben. 
In 2019 zijn we partner geworden van 
Landbouw netwerk Salentein. Dit netwerk 
heeft tot doel de samenwerking in deze 
regio te versnellen. Het Landbouwnetwerk 

bestaat uit agrarisch ondernemers, overheden, 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven in en 
rond de landbouwsector in Regio Foodvalley 
en omgeving. Samen werken zij aan inno-
vatie in de landbouwsector en voeren zij 
experimenten uit met een focus op ‘het 
boerenerf’. Een concreet voorbeeld van wat dit 
heeft opgeleverd, is ondernemersbegeleiding 
voor boeren. Onder de naam ‘Zicht op de 
Toekomst’ kunnen boeren zich aanmelden en 
samen met een onafhankelijke begeleider de 
toekomst van hun bedrijf in kaart brengen. 
Een ondernemer krijgt zo snel zicht op waar 
de kansen en mogelijkheden voor zijn of haar 
boerenbedrijf liggen.

Klanttevredenheid
De tevredenheid van de klant staat bij ons 
voorop. Om direct contact te houden met 
onze klanten, was de VanDrie Group in 2019 
aanwezig bij diverse evenementen op het 
gebied van feed, food, retail en horeca.  
We lieten daar zien wat onze inspanningen 
zijn op thema's die onze afnemers belangrijk 
vinden. Zo was de VanDrie Group partner  
van het foodfestival Omnivore in Frankrijk. 
Sinds haar start in 2003 is Omnivore hét 
platform voor de nieuwe generatie topchefs 
over de hele wereld en de moderne cuisine. 

Topchefs maakten prachtige gerechten 
met kalfsvlees. Ook was de VanDrie Group 
partner in de Dutch Healthy Food Week 
in Bahrein en Koeweit. Tijdens deze week 
werden consumenten, inkopers van retail 
en horeca en overheidsfunctionarissen 
geïnformeerd over de kwaliteiten van 
Nederlandse voedselproducten, waaronder 
kalfsvlees. De VanDrie Group was daarnaast 
aanwezig op diverse beurzen over de gehele 
wereld zoals de Grüne Woche in Berlijn, 
SPACE in Rennes, Eurotier in Hannover, 
Tuttofood in Milaan, Anuga in Keulen,  
Sial in Shanghai en Gulfood in Dubai. 

“ DE LANDBOUWSECTOR STAAT VOOR 
EEN GROOT AANTAL VRAAGSTUKKEN 
EN UITDAGINGEN. HET IS VOOR GEEN 
ENKELE ORGANISATIE OF AGRARISCH 
BEDRIJF MOGELIJK OM DIT ALLEEN  
OP TE LOSSEN.”

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN
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“ Hoewel rundvlees  
uit het buitenland 
lange tijd onge
kend populair was,  
neemt de interesse 
in kalfsvlees  
steeds meer toe.”

Ooit werd hij opgeleid tot chefkok, maar inmiddels heeft Kevin 
Theermann de professionele keuken verruild voor het fulltime runnen 
van de in Duitsland succesvolle blog Onkel Kethe. Theermann zijn 
passie voor hoogwaardige en smakelijke producten is er niet minder 
op geworden. Integendeel. Hij is altijd op zoek naar hoogwaardige 
producten en is gefascineerd door het proces achter de productie van 
voedsel. Naast het beschrijven van smakelijke recepten pleit hij op 
zijn blog voor meer kwaliteitsbewustzijn. 

IN GESPREK MET...
KEVIN THEERMANN 
 

 Foodblogger

Welke trends binnen food vallen u  
op dit moment op? 
‘Duurzaamheid is een van de foodtrends  
die ik jaar na jaar zie groeien. Het onderwerp 
staat binnen de levensmiddelenindustrie 
hoog op de agenda, iets waar stakeholders blij 
mee zijn. Voor consumenten is dieren welzijn 
daarnaast ook een onmisbare voor waarde. 
Ze verwachten dat bedrijven hier rekening 
mee houden. We zijn denk ik goed op weg. 
Zowel duurzaamheid als dierenwelzijn creëren 
kansen voor onze economie, doen oude 
tradities herleven en zorgen zo voor veel  
meer diversiteit.’ 

Hoe worden (kalfs)vleesproducten 
in Duitsland over het algemeen 
gewaardeerd? 
‘In vergelijking met afgelopen jaren zie ik dat  
bij consumenten de bewustwording rond om 
de kwaliteiten van vlees groeit. En hoewel 
rundvlees uit het buitenland lange tijd onge-
kend populair was, neemt de interesse in 
kalfsvlees steeds meer toe. Vleesonderdelen 
met een hoog vetgehalte, bijvoorbeeld kalfs-
wangen, worden steeds populairder, hoewel 
veel consumenten nog steeds de voorkeur 
geven aan een mals stuk vlees. Ook ik kook 
graag met kalfsvlees, vanwege de malsheid 
en omdat je er veel mee kan variëren. Met de 
juiste kruiden en specerijen kan je geweldige 
gerechten maken.' 

Vorig jaar maakte u een 'reis' door de 
productieketen van de VanDrie Group. 
Hoe kijkt u hier op terug?
‘Het is geweldig om een bedrijf te zien dat 
zoveel nadruk legt op voedselveiligheid, 
normen en kwaliteit. Het meest indruk-
wekkende vond ik het Safety Guard systeem; 
tracking en tracing staat duidelijk centraal 
in elk onderdeel van de productieketen. 
Het bijhouden van specifieke gegevens 
over elk dier vanaf de geboorte tot aan 
het hele productieproces heeft me enorm 
gefascineerd.’

Hoe kijkt u naar de inspanningen 
op het gebied van duurzaamheid en 
dierenwelzijn in de productieketen  
van de VanDrie Group?
‘Duurzaamheid is duidelijk geïntegreerd in 
de productieketen van de VanDrie Group. 
De verwaarding van bijproducten uit de 
zuivelindustrie levert hier een belangrijke 
bijdrage aan. In de veevoederfabrieken 
worden reststromen zoals magere melk-
poeder en weipoeder verwerkt tot kalver-
melk. Geen verspilling van waardevolle 
grondstoffen - dat vind ik echt geweldig. 
Hetzelfde geldt voor het dierenwelzijn. 
Dankzij de professionele zorg van de kalver-
houders staat dit op een hoog niveau.’

Kijkt u anders naar kalfsvlees nadat 
u zelf door de productieketen bent 
gegaan?
‘Nee, dat niet. Wel besteed ik tegen-
woordig iets meer aandacht aan het etiket 
op de verpakkingen van kalfsvlees in de 
supermarkt. Zo ontdek ik vaak producten 
van de VanDrie Group.’

P

DUURZAAMHEID
Op een duurzame wijze produceren is tegenwoordig geen pluspunt 
meer. Het wordt gewoon van ons verwacht. Wij beseffen ons dat terdege 
en doen er alles aan om onze keten degelijk en bestendig in te richten. 
Voedselverspilling is hierin een belangrijk item. 

Efficiënte productie, nieuwe bewaar-
technieken en slimme verpakkingen vormen 
de basis om verspilling in de keten te voor-
komen. In elke schakel zetten we stappen 
om verder te verduurzamen. Van houderij en 
transport tot diervoeder en vleesverwerking: 
iedereen doet mee. 

Reductie uitstoot broeikasgassen
De activiteiten van onze bedrijven hebben 
impact op het milieu en het klimaat. Met
innovatie en samenwerking door de hele
keten houden we onze ecologische footprint
zo klein mogelijk. Zo willen wij op de lange 
termijn toekomstbestendig blijven en een 
belangrijke spil vormen in een duurzame 
voedselketen.

In 2019 zagen we het energie- en gas verbruik 
per verwerkt kalf toenemen. Dit komt omdat 
we meer uitbenen en steeds meer verpakte 
consumentenproducten maken. We nemen 
deze taak over van onze afnemers. Alhoewel 

het verbruik elders wegvalt, neemt ons 
verbruik toe. We verwachten wel dat dit 
uiteindelijk een besparing oplevert door onze 
efficiëntie in de productie. Samenwerken in 
de voedsel keten is essentieel om impact  
voor de lange termijn te verminderen. 

In de zomer van 2019 heeft de Stichting 
Brancheorganisatie Kalversector (SBK), waar 
de VanDrie Group ook in vertegenwoordigd 
is, een verduurzamingsplan aangeboden  
aan het Nederlandse ministerie Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dit plan 
is onder andere ‘emissiearme stalsystemen’ 
als belangrijk doel gesteld voor de periode 
2020-2030. Een transitie in de stal systemen 
moet zorgen dat emissies van ammoniak, 
methaan, geur en fijnstof aan de bron 
worden verminderd door aangepaste 
opvang, opslag en verdere verwerking van 
mest. Alhoewel vanuit bedrijfseconomisch 
oogpunt een versnelde modernisering van 
stallen een zeer zware last is voor kalver-

houders, is het ecologische perspectief  
groot. Geschat wordt dat met deze nieuwe 
stal systemen een minimale reductie van 60% 
van emissies in de kalverhouderij gerealiseerd 
kan worden ten opzichte van 2019. 

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency 
Richtlijn (EED) vastgesteld. De EED heeft  
tot doel om in 2020 het energieverbruik  
in Europa met 20% te reduceren. Daartoe 
bevat de richtlijn verplichtingen voor 
zowel lidstaten als bedrijven. Om aan 
onze verplichtingen te kunnen voldoen 
hebben wij besloten om onze Nederlandse 
dochterbedrijven tegen ISO 14001 te 
certificeren met CO2-reductiemanagement. 
ISO 14001 is de internationale norm met 
eisen voor een milieumanagementsysteem. 
Het wordt gebruikt om een bij de organisatie 
passend milieubeleid te ontwikkelen en de 
uitvoering ervan te borgen. De naleving en 
toepassing van ISO 14001 is vastgelegd in 
ons eigen kwaliteitssysteem Safety Guard. 
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Door te voldoen aan de ISO 14001 normen, 
zet de VanDrie Group niet alleen stappen 
op het gebied van energiereductie, maar 
ook geluidshinder, geur, afvalreductie en 
waterverbruik en –verontreiniging. In 2019 
zijn daarvoor de voorbereidingen gedaan. 
Alle Nederlandse diervoederbedrijven van 
de VanDrie Group voldoen inmiddels aan 
deze certificering. De doelstelling is dat de 
Nederlandse vleesverwerkende bedrijven in 
2020 volgen.

Duurzame grondstoffen
De VanDrie Group kijkt bij de inkoop van 
grondstoffen voor diervoeder nadrukkelijk 
naar duurzaamheidseisen. Wij verduurzamen 
onze grondstoffenstromen sinds vele jaren. 
We werken daardoor al grotendeels circulair, 
daarbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor onze voederbedrijven. Onze kalvermelk 
bestaat voor ongeveer 80% uit reststromen 
zoals wei, magere melkpoeder en permeaat 
(reststromen uit de zuivel- en kaasindustrie). 
Daarnaast vormen nevenproducten ook een 
belangrijk aandeel in de muesli die kalveren 
eten. Deze producten zijn voor circa 30% 
afkomstig van restromen uit de akkerbouw 
(graanverwerking en oliehoudende zaden)  
en voedingsmiddelenindustrie. 

We maken voor onze voeders ook gebruik 
van soja en palmolie. Bij deze ingrediënten 
zoeken we steeds naar de meest optimale 
benutting. 

Soja
Door de gunstige aminozuursamenstelling 
is soja een eiwitbron die goed aansluit bij 
de voedingsbehoeften van kalveren. Onze 
kalvervoeders bevatten in vergelijking met 
andere diervoeders geringe hoeveelheden 
soja. Ongeveer 4% van de voeding van 
kalveren bestaat uit sojaproducten.  
De meeste soja wordt geïmporteerd uit 
Zuid-Amerika (Brazilië en Argentinië) en 
Noord-Amerika. Dit doen we omdat er 
nog geen goed Europees alternatief voor 
soja beschikbaar is. Daarnaast heeft soja 
de laagste footprint per kilogram eiwit 
in vergelijking met andere eiwitten zoals 
erwten, bonen en lupinen uit Europa. 
Bij de inkoop van soja worden de Soy 
Sourcing Guidelines nageleefd van de 
European Feed Manufacturers’ Federation 
(FEFAC). Hiermee wordt geborgd dat de soja 
voldoet aan belang rijke duurzaam heideisen 
en soja op een verant woorde manier 
geproduceerd is. 

Palmolie
Palmolie is een waardevolle grondstof en 
niet weg te denken in feed en food. Ook 
in kalvermelk wordt palmolie gebruikt. 
Hoewel we ook kijken naar bijvoorbeeld 
plantaardige oliën als mogelijke vervanging 
voor palmolie, bestaat er op dit moment nog 
geen duurzamer alternatief. Het vervangen 
van palmolie door andere ingrediënten 
met een lagere opbrengst per hectare, is 
geen duurzame oplossing. Daarom kiest 
de VanDrie Group ervoor om het gebruik 
van palmolie voort te zetten totdat een 
duurzamer alternatief haalbaar is. 

Ongeveer 0,55% van de voeding van onze 
kalveren bestaat uit palmolie. De palmolie 
komt voor een groot deel uit Azië, 40% 
komt uit Maleisië en Indonesië. Daarnaast 
komt 40% uit Latijns-Amerika, voornamelijk 
uit Honduras, Guatemala en Colombia. 
De resterende 20% komt uit Papoea-
Nieuw-Guinea en Afrika. De Nederlandse 
diervoederbrancheorganisatie (Nevedi) 
heeft, als enige land in Europa, in een 
convenant afgesproken dat alle palmolie 
en aanverwante producten die haar leden 
inkopen en die bestemd zijn voor consumptie 
in Nederland RSPO-gecertificeerd zijn. RSPO 
staat voor Roundtable for Sustainable Palm 
Oil. Dit is een multistakeholderorganisatie 
die de standaard bepaalt voor duurzame 
palmolieproductie en aanverwante regels 
stelt zoals geen regenwoud kappen en het 
naleven van mensenrechten.

Kringlooplandbouw en  
circulaire economie
Het Nederlandse ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet vol  
in op de transitie naar kringlooplandbouw. 
Dit is een landbouwsysteem waarin niets 
verspild wordt en waar reststromen maximaal 
worden ingezet. De Nederlandse kalversector 
past goed binnen deze visie. Samen met 
ketenpartners, sectorgenoten en kennis- en 
onderzoeksinstellingen neemt de VanDrie 
Group deel aan diverse onderzoeksprojecten 
om het aandeel van de kalversector in deze 
transitie te versnellen. 

In 2019 zijn we partner geworden in 
de publiek-private samenwerking (PPS) 
‘Stalklimaat brongerichte emissie verlaging’. 
Dit onderzoeksproject start in 2020. Naast 
de VanDrie Group zijn ook Wageningen 
University & Reserarch (WUR) en Stichting 
Brancheorganisatie Kalversector (SBK) bij 
het project betrokken. Aangezien er voor de 
kalversector (nog) niet veel goedgekeurde 
emissiearme stalsystemen beschikbaar zijn, 
wordt hier nader onderzoek naar gedaan. 
De kalversector wil daarbij voorkomen 
dat een eenzijdige focus komt te liggen 
op het verminderen van emissies terwijl 
ook andere thema’s zoals diergezondheid 
en dierenwelzijn meegenomen moeten 
worden in stalontwikkeling. De doelstelling 
van dit project is het ontwerpen van 
meerdere nieuwe technische concepten 
voor emissiearme oplossingen voor de 
kalver houderij met als uitgangspunt een 
brongerichte aanpak van emissies (vooral 
ammoniak, geur en methaan) zodat ook 
stalklimaat, diergezondheid (antibiotica-
reductie) en dierenwelzijn verbeteren.

In 2019 hebben we tevens de voor-
bereidingen gedaan voor een groot 
onderzoek in samenwerking met onder 
andere de Technische Universiteit in 
Eindhoven. Het onderzoek ‘No time to 
waste’ is gericht op het ontwikkelen 
van slimme membranen die selectief 
stikstof componenten uit waterige mest-
stromen kunnen halen. Hierdoor kan de 
stikstofuitstoot uit de stallen aanzienlijk 
verminderd worden. Bovendien is het 
hierdoor mogelijk om de waardevolle 
mineralen uit meststromen in de juiste, 
gewasspecifieke verhouding aan te bieden, 
waardoor ook het uitspoelen hiervan naar 
grond- en oppervlaktewater minimaal 
is. De Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  
heeft inmiddels goedkeuring gegeven  
en het project gaat in 2020 van start. 

Verminderen van afval
Alle verspilling die we kunnen voorkomen, 
proberen we te voorkomen. Dit betekent 
dat we elk onder deel van het kalf maximaal 
verwaarden en elke reststroom die tijdens  
de productie vrijkomt optimaal benutten. 
Daar naast onderzoeken we manieren om 
voedsel verspilling tegen te gaan, zowel 
binnen onze eigen bedrijfsprocessen als in 
andere schakels van onze keten. Zo reduceren 
we onze negatieve impact en verkleinen we 
onze CO2-voetafdruk. 

De Nederlandse brancheorganisatie de 
Centrale Organisatie voor de Vleessector 
(COV) is in 2019 lid geworden van de 
taskforce ‘Samen tegen Voedselverspilling’. 
Het doel van deze taskforce is om de 
verspilling van voedsel in Nederland met 
50% te reduceren in 2030 ten opzichte 
van 2015. Dit betekent dat wij hier ook 
een actieve bijdrage aan gaan leveren. 
Eenzelfde inzet geven we via Nevedi, 
de Nederlandse branchevereniging voor 
diervoederproducenten. Via Nevedi zijn 
we betrokken in het project ‘The Use of 
Surplus Food in Animal feed’. Dit project 
is van start gegaan in 2019 en richt zich 
op het ontwikkelen en implementeren van 
oplossingen voor het gebruik van ‘swill’.  

Bij iedere onderneming waar voedsel 
geproduceerd wordt, komen afvalstromen 
vrij die bestaan uit (gekookte) etensresten. 
Deze afvalstroom, swill genoemd, is rijk aan 
nutriënten en kan een belangrijke duurzame 
ingrediëntenstroom vormen in diervoeder. 
Het gebruik van swill is echter nog niet 
toegestaan. Het project richt zich daarom  
op het ontwikkelen van toepassingen en  
het verkrijgen van draagvlak vanuit de 
overheid en maatschappij. 

Om de houdbaarheid van producten te 
vergroten en zo verspilling tegen te gaan, 
gebruiken we steeds meer skin-verpakkingen. 
Hierbij wordt vlees vacuüm verpakt. Al onze  
schalen waarin vlees verpakt wordt, bestaan 
uit 100% gerecycled materiaal. In onze 
verpakkings lijn zijn we overgegaan op 
dunnere wikkelfolie, waardoor er minder 
materiaal nodig is. We onderzoeken mogelijk-
heden om plastic bakjes te vervangen voor 
kartonnen onderschaaltjes.

“ MET INNOVATIE EN  
SAMENWERKING DOOR 
DE HELE KETEN HOUDEN 
WE ONZE ECOLOGISCHE 
FOOTPRINT ZO KLEIN  
MOGELIJK.”
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VAN KOP TOT 
STAART: ALLES IS 
VAN WAARDE

In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond de Nederlandse 
kalversector. Met de groei van de melkveehouderij nam ook 
het aantal kalveren toe. Niet ieder kalf is echter geschikt voor 
plaatsing bij de melkveehouder, zoals stiertjes, waardoor men  
op zoek ging naar een andere manier om deze kalveren tot 
waarde te brengen. Het verwaarden van kalveren is de basis  
van de VanDrie Group. 

Met respect voor de intrinsieke waarde van dieren geven wij 
onze volledige commitment om alle delen van het kalf zo goed 
mogelijk te verwerken en te benutten. Ons streven is om elk 
vleesonderdeel, grondstof, reststroom of bijproduct optimaal 
te gebruiken. Het denken in kringlopen en het inzetten van 
reststromen is vanaf dag één verweven in ons beleid. Dit voeren 
we op meerdere manieren uit in elke schakel van onze keten. 

Het tot waarde laten komen van kalveren is een continu proces  
en vraagt onverminderde aandacht. Die waarde zit niet alleen  
in economische winst, maar gaat veel verder. Ook op het gebied 
van duurzaamheid en circulariteit creëren we meerwaarde. 

In deze special staan we stil bij het waardevol inzetten van 
grondstof tot product, en van reststroom tot grondstof. 

SPECIAL
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EEN DUURZAME 
BESTEMMING VOOR 
HET HELE KALF

VEELZIJDIG VET 

De VanDrie Group levert zowel hele karkassen, ruggen of nekken, 
als kleinere stukjes vlees zoals schnitzels, entrecotes  
en kalfsoesters. Een kalf bestaat echter uit veel meer dan vlees. 
Ook minder voor de hand liggende delen van het kalf krijgen  
een bestemming. 

Eeuwen geleden wisten we het al: dierlijk vet is een waardevol 
bestandsdeel, rijk aan energie en smaak. Bovendien is het toepasbaar 
in diverse producten. De 2,5 miljoen ton aan dierlijke vet die per 
jaar in de Europese Unie wordt geproduceerd, vindt daardoor gretig 
aftrek bij uiteenlopende afnemers. Van smaakmaker in gerechten tot 
het (deels) vervangen van fossiele grondstoffen en palmolie: dierlijk 
vet is in het alledaagse leven herkenbaar én onherkenbaar terug  
te vinden als waardevolle grondstof. 

5% 

WORDT GEBRUIKT VOOR 
HUISDIERENVOER 
(ORGANEN)

7% 
WORDT GEBRUIKT VOOR 

LEERINDUSTRIE  
(VELLEN)

9% 
DE MEST DIE VRIJKOMT  
IN HET SLACHTINGSPROCES  
WORDT GEBRUIKT VOOR  
VERGISTING

12% 

VAN HET VLEESAFVAL 
WORDT GEBRUIKT VOOR 
ENERGIEOPWEKKING

1% 

BLOED WORDT 
GEBRUIKT IN DE 

FARMACEUTISCHE 
INDUSTRIE

55%
IS BESTEMD VOOR 
VLEESCONSUMPTIE

3% 
WORDT GEBRUIKT 
VOOR DE PRODUCTIE VAN 

DIERMEEL (BEENDEREN)2% 
WORDT GEBRUIKT 
VOOR DE PRODUCTIE VAN 

GELATINE  
(BEENDEREN)

6% 

WORDT GEBRUIKT VOOR DE 
VERVANGING VAN  
PALMOLIE (VETTEN)

“ JAARLIJKS WORDEN  
MILJOENEN KILOMETERS  
GEREDEN DANKZIJ EEN  
BIJPRODUCT ALS  
DIERLIJK VET.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze mesvaardige en ervaren 
medewerkers gaan dagelijks 
met precisie te werk. Het vlees
verwerkingsproces binnen onze 
bedrijven blijven we continu 
verbeteren. Door het aanpassen 
van processen en het slimmer 
uitsnijden van producten zijn we 
steeds beter in staat om een betere 
benutting te realiseren. In 2019 
was 55% van het kalf (zowel vlees 
als organen) geschikt voor humane 
consumptie, in 2010 was dit 49%. 
Ook de delen die niet voor humane 
consumptie geschikt zijn, krijgen 
een bestemming. Zo gebruiken  
we alles en wordt niks verspild. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beenderen kunnen perfect 

gebruikt worden in de keuken, 
bijvoorbeeld om kalfsfond te maken. 

Daarnaast wordt een deel van de botten 
gebruikt voor de productie van gelatine. 
Gelatine wordt uit het collageen van de 
botten gewonnen en vormt een belangrijke 
grondstof voor de productie van vitamine-
preparaten, snoep, pudding en desserts. 

Vleesdelen die niet geschikt zijn voor humane 
consumptie of waarvoor verminderde afzet is, 
waaronder een gedeelte van de organen, 
worden na het steriliseren door middel van 
verhitting, verwerkt in huisdierenvoeding,  
met name in honden- en kattenbrokken.

Een deel van het slachtafval wordt gebruikt 
voor de productie van diermeel (bloedmeel 
en beendermeel), een bruikbaar component 
in diervoeders en meststoffen. Slachtafval 
dat niet in aanmerking komt voor humane 
voeding of diervoeding kan ook worden 

aangewend voor energieopwekking. Dit 
dient als biobrandstof voor de productie van 
energie in energiecentrales en cementovens. 

De vetreserves van een kalf worden onder 
andere gebruikt als vervanging van palmolie. 
Deze vetten worden gebruikt in make-up en 
verzorgingsmiddelen. 

Een deel van het kalverbloed dat vrijkomt 
in het verwerkingsproces wordt apart 
opgevangen. Dit bloed wordt op een 
hygiënische manier verwerkt en direct 
gekoeld. Het is een belangrijke ingrediënt 
voor de farmaceutische industrie. Het  
extract verkregen uit kalverbloed versnelt  
de genezing van weefsel. Voornamelijk  
de aanmaak van nieuwe bloedvaten,  
huid en bindweefsel.

De mest die nog aanwezig is in het darm-
stelsel van het kalf (ongeboren mest) en 
vrijkomt in het verwerkingsproces wordt 
verzameld en afgevoerd naar vergistings-
installaties. Zo kan weer biogas opgewekt 
worden. 

Het vel wordt verwerkt tot leer. Wereldwijd 
is er een grote vraag naar de kalfsvellen 
vanwege de fijne structuur en goede toe-
passingsmogelijkheden. De vellen gaan na 
het looien als leer naar producenten van 
schoenen, tassen en kleding.

 
 
 
 
 
 
Van afsnijdsel naar grondstof 
We produceren kalfsvlees naar wens van 
onze afnemers. Vleesdelen worden gesplitst, 
verdeeld en bijgesneden, wat bekend staat als 
kanten. De instructies die onze kanters krijgen 
variëren van een hele bovenbil of kalfshaas 
tot een rij ribben of een enkele lende. Tijdens 
het bijsnijden van de verschillende vleesdelen 
worden alle afsnijdsels bewaard en vervolgens 
zorg vuldig gescheiden en verzameld. Zo ook 
het vet. Vanuit onze kalfsvleesverwerkende 
bedrijven vindt het kalfsvet vervolgens haar 
weg naar vetsmelterijen of bedrijven binnen 
de levensmiddelenindustrie die het verder 
verwerken. 

Rendering
Voordat dierlijk vet als grondstof gebruikt 
kan worden in nieuwe producten, moet er 
een bewerkings proces plaatsvinden waarbij 
het vloeibare bestands deel wordt gescheiden 
van het vaste bestands deel. Dit proces wordt 
rendering genoemd en gebeurt door verhitting 
op 90°C. Beide bestandsdelen hebben waarde, 
maar worden verschillend gebruikt en hebben 
ook verschillende bewerkings stappen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Het vaste bestandsdeel wordt na het 
scheidings proces gesteriliseerd, waarmee het 
voedselveilig wordt gemaakt. Het bevat veel 
eiwitten, waardoor het zeer geschikt is voor 
zowel humane consumptie als diervoeding. 
Het vloeibare gedeelte moet na het 
scheidings proces nog een aantal verschil-
lende bewerkingsstappen ondergaan. Door 
te filteren, ontzuren en splitsen, wordt een 
hoog waardig vet gecreëerd dat vervolgens 
verwerkt wordt in food en non-food 
producten. 

Kanen  in de volksmond  
kaantjes genoemd  worden 
gemaakt van het vaste bestands
deel van dierlijke vetten. In de 
traditionele Nederlandse keuken 
eet men kaantjes warm of koud 
met wat zout bestrooid op rogge
brood of bruinbrood. Ook zijn  
ze een heuse smaakmaker door  
de stamppot. 

 
 
 

 
 
 
Waar zit het in?
De voedingsmiddelenindustrie verwerkt het 
grootste gedeelte van dierlijk vet in tal van 
producten, vanwege de rol die het speelt 
in smaak, textuur en houdbaarheid. Ook 
diervoederproducenten verwerken het om 
diezelfde reden in producten. 

Verder zijn producenten van verzorgings-
middelen en zelfs de petrochemische 
industrie afnemers van dierlijk vet. Vet 
zorgt voor smering, maar versterkt ook het 
reinigende en schuimende vermogen van 

verzorgingsproducten zoals shampoo, 
huidcrème, make-up en zeep.  

In bepaalde producten is het 
daarom een bruikbaar alternatief 

voor palmolie. 

Dierlijk vet is geschikt als grondstof voor 
verf, anti-vriesmiddelen en lijm. Met een 
aantal extra verwerkings stappen kan dier-
lijk vet zelfs fossiele grondstoffen deels 
vervangen. Hiervoor wordt het gebruikt als 
bestandsdeel voor biobrandstof, wat een 
lagere CO2-uitstoot heeft dan reguliere 
brandstof. Jaarlijks worden daardoor 
miljoenen kilometers gereden dankzij  
een bijproduct als dierlijk vet.

Naar inhoud
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DIERGEZONDHEID  
EN DIERENWELZIJN

Het houden van dieren is aan strenge 
wettelijke en maatschappelijke eisen 
gebonden. We willen de best mogelijke 
resultaten behalen en blijven verbeteren. 
Maar we kunnen het niet alleen. We hebben 
de hulp nodig van iedereen in onze keten.

Dierenwelzijn in de keten
Transport
Kalveren die een melkveehouder niet kan  
gebruiken voor de vervanging van zijn 
melkveestapel worden door een handelaar 
opgekocht. Deze kalveren komen beschik-
baar voor de kalver houderij. De kalver   hande-
laren brengen de kalveren naar opvang    centra. 
Onze inkopers groeperen daar de kalveren  
die in onze keten worden opgenomen. 

We vinden het belangrijk om rij afstanden  
van kalveren zo kort mogelijk te houden.  
We houden daarom onze prestaties bij.  
In het schema is de gewogen rijafstand  

van alle opvang c entra naar Barneveld 
(Nederland) weer gegeven. We hebben 
Barneveld gekozen omdat in die regio  

veel kalver houders gevestigd zijn en omdat 
Barneveld centraal gelegen is in Nederland. 
Als referentie jaar is 2009 genomen.  

Het kalf is onze basis. Diergezondheid en dierenwelzijn is daarom 
van groot belang. Of het nu tijdens het transport, in de houderij of  
in het vleesverwerkend bedrijf is, wij eisen van onze kalverhouders, 
leveranciers en medewerkers dat zij met respect omgaan met de 
kalveren. 
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EEN DUURZAAM 
KALFSVEL 
Geen dier is hetzelfde. Ieder kalfsvel dat wij leveren is even 
uniek als een vingerafdruk en daar gaat onze hele keten met 
de allergrootste zorg mee om. Transport, kalverhouderij en 
kalfsvleesverwerkende bedrijven: elke schakel draagt bij aan 
het realiseren van een kwalitatief, hoogwaardig en duurzaam 
eindresultaat. Niet voor niets zijn onze kalfsvellen wereldwijd 
een veel gevraagd product. 

“ IEDER KALFSVEL  
IS EVEN UNIEK ALS  
EEN VINGERAFDRUK.”

Leer is altijd van dierlijke afkomst, als 
bijproduct is het een duurzame grondstof 
voor kleding, interieur en tassen.

JAARGEMIDDELDEN REISKILOMETERS VAN JONGE KALVEREN  
VANAF OPVANGCENTRA (IN BINNEN- / BUITENLAND) NAAR ONZE  
KALVERHOUDERIJEN IN NEDERLAND (2009 = 100%)

2009 2010 2011 2012

100%

87% 90% 87%

2013 2014 2015 2016

94%
87%

75%

62%

2017 2018 2019

58%
64%

56%

 
 
 
 
 
 
 

 
Kwaliteitsbewust in de keten
Bij onze kalfsvleesverwerkende bedrijven 
wordt met de grootste zorg het kalfsvel 
losgemaakt van het karkas. Vervolgens 
worden de huiden naar Oukro, het kalfs-
vellen verwerkende dochterbedrijf van de 
VanDrie Group, vervoerd en gecontroleerd op 
beschadigingen. Als een kalf jong is, kan een 
huid beschadiging zonder zichtbare littekens 
genezen. Onderhuids blijven de littekens 
echter wel aanwezig. Het is dus belangrijk 
dat iedere medewerker rustig en zorgvuldig 
omgaat met de kalveren. Een klein verkeerd 
gemonteerd boutje in een kalverstal kan al 
leiden tot schade aan de huid van het kalf. 

Na uitvoerige controle en classificatie worden 
de kalfsvellen geconserveerd. In de regel vindt 
dit plaats door de vellen te zouten om vocht 
uit het vel te onttrekken en op te vouwen, 
waarna de vellen 14 dagen blijven liggen 
voor een optimale conservering. Een goede 
conservering verlengt de houdbaarheid van 
het vel. Dit is nodig omdat ongeveer 85% 
van de kalfsvellen geëxporteerd wordt naar 
leerlooierijen over de gehele wereld.

Het zouten van vellen drukt  
op duurzaamheidsprestaties. 
De vellen moeten voor verdere 
verwerking ontdaan worden van 
zout door de vellen te spoelen.  
Dit verhoogt het watergebruik  
en de afvoer van vuil water bij 
onze afnemers. Tegenwoordig 
worden steeds meer kalfs vellen 
vers afgeleverd bij de afnemer. 
Hiervoor worden de kalfsvellen bij 
Oukro gekoeld en de daaropvol
gende dag uitgeleverd. De afnemer 
kan het kalfsvel daar door direct 
verwerken, wat het zouten over
bodig maakt. 

Het aandeel zout dat gebruikt 
wordt om een vel te conserveren is 
hierdoor in tien jaar gereduceerd 
met 14% in 2019 ten opzichte  
van 2009. 

 
 
 
 
 
Van kalfsvel naar designertas

Om van kalfsvel tot kalfsleer te komen, 
zijn grofweg vier stappen te onder-

scheiden. Deze vinden plaats bij 
afnemers van onze kalfsvellen: 

leerlooierijen over de gehele wereld. 

Stap 1: Vellen worden bij een leerlooierij 
na binnenkomst gewassen en geweekt, 
overtollig haar en collageen worden hierbij 
verwijderd. Evenals vuil en vet- en vlees resten 
die nog aanwezig zijn op het vel.

Stap 2: Een kalfsvel bestaat uit een zoge-
naamde onderlaag en bovenlaag. Om tot 
kalfsleer te komen moet de bovenlaag, 
of toplaag, gescheiden worden van de 
onderlaag. Dit gebeurt in een splitmachine. 
De onderlaag is bruikbaar voor suède en 
soortgelijke lederproducten. De toplaag 
wordt verder verwerkt tot leer.

Stap 3: Leer is een natuurproduct en moet 
verder bewerkt worden om soepelheid en 
sterkte te garanderen. Dat gebeurt onder 
andere door het vel te drogen. Hierdoor 
wordt de levensduur van kalfsvellen verlengd. 

Stap 4: Een laatste, voornamelijk esthetische, 
stap is het aanbrengen van structuur in het 
leer. Afhankelijk van het toekomstig gebruik 
van het kalfsleer wordt gekozen worden voor 
een soepele, gladde of ruwe structuur. 

Waar gaat het heen?
Met haar vele modehuizen is Italië de 
grootste afzetmarkt voor onze kalfsvellen. 
In 2019 ging ongeveer 60% van onze vellen 
naar de Italiaanse lederindustrie. Ongeveer 
18% van onze kalfsvellen wordt in Nederland 
verwerkt en 22% gaat naar China, Japan, 
Spanje, Frankrijk en Duitsland. Onze kalfs-
vellen vinden vervolgens hun weg naar leer-
looierijen, producenten van schoenen, tassen 
en kleding en naar de auto-industrie voor 
bekleding van interieurs. 
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De gemiddelde reisafstand was in 2009 338 
kilometer per kalf – in 2019 is dit terug-
gebracht naar 188 kilometer.

Het kennen van diergedrag is van cruciaal 
belang voor het waarborgen van dieren-
welzijn, zeker bij transport. Een kalf heeft  
een ander gezichtsveld dan mensen. Het 
dier kan moeilijk diepte zien, ziet maar een 
beperkt aantal kleuren en heeft een andere 
kijkhoek. Geluiden en bewegingen leiden 
kalveren af. Een loshangend touwtje, een 
verandering van reliëf op de vloer of het 
fluiten van de wind kan ervoor zorgen  
dat dieren onrustig gedrag vertonen. 
Laden en lossen van kalveren is maatwerk. 
Geen bedrijf, kalverhouder, transporteur 
of weerssituatie is hetzelfde. Om die reden 
organiseerde de VanDrie Group in 2019 
drie regionale bijeenkomsten voor leden 
van de Nederlandse Vereniging van Kalver-
houders (VVK), eigen rayonbeheerders en 
transporteurs over dit onderwerp. Onder 
begeleiding van een dierenwelzijnsexpert 
werd besproken wat typisch diergedrag is en 
hoe handelswijzen verbeterd kunnen worden 
bij het vervoer van kalveren. In 2020 blijft dit 
een belangrijk en blijvend aandachtspunt. 

Sinds 2018 werken we met een protocol dat 
hittestress moet voorkomen tijdens transport. 
In 2019 is dit protocol diverse keren van 
kracht geweest. Vanaf een temperatuur van  
27 graden Celsius gaan de maatregelen van 
het protocol in werking, zoals vervroegde 
aanvoer en een beperkt aantal ritten over de 
dag. Bij temperaturen boven de 35 graden 
worden kalveren helemaal niet vervoerd. 

Import
Het aandeel Nederlandse kalveren in onze 
integratie ligt rond 60%. Dit betekent dat we 
afhankelijk zijn van import. Van de buiten-
landse kalveren komt in onze integratie 70% 
uit de regio, namelijk Duitsland, België of 
Luxemburg. De import van kalveren staat 
geregeld onder de aandacht en kan op 
veel kritiek rekenen van maatschappelijke 
organisaties. Wij zijn ons ervan bewust dat  
de import van kalveren nadelen en risico’s met 
zich meebrengt. We zijn echter kritisch op het 
beeld dat niets deugt en dat alle kalveren uit 
verre landen worden gehaald.  

Tot enkele jaren geleden kwam nog een 
flinke stroom kalveren uit diverse Oost-
Europese landen naar Nederland. De laatste 
jaren concentreert de herkomst van kalveren 
voor de kalverhouderij zich op een beperkt 
aantal landen. 

Binnen de sector nemen we daarnaast 
diverse strikte maatregelen om dier-
gezondheid en bioveiligheid te garanderen. 
Zo is via Stichting Kwaliteitsgarantie 
Vleeskalversector (SKV) al vele jaren een 
stoplichtmodel actief om het risico op 
dierziekte-insleep per land continu in te 
schatten en te monitoren. Momenteel 
bestaan opzetverboden voor Bulgarije, 
Roemenië, Hongarije en het Verenigd 
Koninkrijk. De import van Ierse kalveren 
is alleen onder aanvullende voor waarden 
toegestaan. Binnen Stichting Branche-
organisatie Kalversector (SBK) is in 2019 
afgesproken dat in 2030 de import 
verminderd is met 20%. Dat betreft  
de lange afstandstransporten.

Voor een goede diergezond 
heid spelen vele elementen een  
rol zoals dagelijkse aandacht en 
zorg, huisvesting, stalklimaat, dier
voeder en gezondheids manage   
ment. In onze kalver houderijen 
lopen de dieren vrij rond in groepen, 
worden de stallen geventileerd  
en is er voldoende daglicht.

Preventie dierziekten en  
reductie antibiotica
De maatschappelijke druk en intrinsieke 
motivatie om antibioticagebruik binnen  
onze keten verder te reduceren is groot.  
In de afgelopen jaren zijn beide een 
grote aanjager geweest voor onderzoek 
naar de verbetering van diergezondheid. 
Door intensieve samenwerking met de 
melkveehouderij en kalverhouders ligt het 
antibioticagebruik in onze eigen keten  
op een historisch laag niveau. 

In 2019 is een reductie behaald van 61,4% 
ten opzichte van 2007. Een duidelijke 
verbetering is het afgelopen jaar gemeten  
bij kalveren van Nederlandse herkomst.  
Een daling in Bovine Virus Diarree (BVD) in  
de rundveestapel en een verhoogde aandacht 
bij Nederlandse melkveehouders om jonge 
kalveren sterker aan te leveren aan onze 
keten, zorgen voor gezondere kalveren in 
onze houderijen.

Kalveren worden geboren  
zonder antistoffen en met een 
beperkte natuurlijke weerstand.  
De eerste melk die een koe geeft 
na het afkalven, de biest, is daarom 
erg belangrijk voor het jonge kalf.  
Biest bevat namelijk veel anti
stoffen (immunoglobulinen), ijzer 
en vitamine A. Daarnaast is een 
goede hygiëne op de melk   vee
houderij, zoals schone huis vesting 
en drinkemmers, nood zakelijk om 
dierziekten te voor  komen. Een 
optimale weer stands  ontwikkeling 
draagt bij aan goede dier gezond
heid van de kalveren die onze 
kalverhouderijen overnemen. 

Samen met partners binnen en buiten 
onze sector doen we onderzoek naar hoe 

we diergezondheid en dierenwelzijn 
kunnen verbeteren. In 2019 is 

het Maatschappelijk Innovatie 
Programma (MIP) kalverhouderij 

van start gegaan. Het onderzoek 
is mede geïnitieerd door het Neder-

landse ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV). Dit innovatie-
programma zet in op verbetering van 
diergezondheid, minder medicijn- en anti-
bioticagebruik en betere groei prestaties  
van kalveren.

Sinds 2016 loopt de publiek-private 
samenwerking ‘Vitaal & Gezond Kalf’. 
Samen met onder andere de Wageningen 
University & Research onderzoeken we de 
verbetering van het transport en opvang 
van jonge kalveren. Ook bestuderen we 
de mogelijkheden naar vroeg detectie van 
gezondheidsproblemen en zoeken we naar 
verbetering van diagnostiek en interventie-
strategieën tegen luchtwegaandoeningen. 

Samenwerking met  
de melkveehouderij
De kalveren die wij afnemen zijn afkomstig 
uit de melkveehouderij. Een goede start van 
het kalf op de melk vee houderij heeft groot 
effect op de latere dier gezondheid van het 
kalf in de kalver houderij. Een constructieve 
samenwerking en kennis deling tussen beide 
schakels is noodzakelijk om goede resultaten 
te blijven behalen.

In 2019 hebben we ingezet op het 
verbeteren van de communicatie met 
onze partners in de melkveehouderij. We 
hebben melkveehouders uitgenodigd op 
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onze bedrijven, waren aanwezig bij diverse 
fokstudie clubs en hebben in de media meer 
verteld over onze inspanningen. Daarnaast 
is het mogelijk voor melkveehouders om de 
resultaten van hun kalveren die naar onze 
kalverhouderijen gaan, op te vragen bij 
dochterbedrijf Alpuro Breeding. Met deze 
activiteiten proberen we het onderlinge 
begrip en de uitwisselbaarheid van kennis en 
informatie te stimuleren en de samenwerking 
op gezamenlijke thema’s te verbeteren. 

Scan de code en ga direct naar  
de website van Alpuro Breeding

Veilige en complete 
kalvervoeders
Voor een goede diergezondheid en dieren-
welzijn is het juiste diervoeder essentieel.  
Wij voeren de kalveren zowel kalvermelk  
als vezelhoudend mengvoeder. Deze twee 
voer soorten zorgen ervoor dat kalveren alle 
essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen. 
Dit voederpakket stimuleert de vertering in 
de pens. Een slecht ontwikkelde pens kent 
immers geen optimale vertering van het 
voedsel. Hierdoor kunnen de belangrijke 
voedingsstoffen niet volledig worden opge-
nomen en benut. Mengvoeder levert tevens 
een bijdrage aan soorteigengedrag zoals 
herkauwen en helpt bloedarmoede te voor-
komen. Het aandeel ruwvoer per kilo in het 
voederpakket is met 128% toegenomen  
in 2019 ten opzichte van 2012. 

250 KG

KALVERMELKPOEDER

EEN KALF NUTTIGT GROFWEG 

325 KG

MUESLI

35 KG

GEHAKSELD STRO

HUISVESTING 61,4% 
VERMINDERING VAN 
ANTIBIOTICAGEBRUIK
(2007-2019)

ONZE EIGEN 
RAYONBEHEERDERS 
BEZOEKEN ELKE 
2 WEKEN IEDERE 
KALVERHOUDER 
OM TE ASSISTEREN

GOED VERWARMD

GOED GEVENTILEERD

GROEPSHUISVESTING

SCHONE KALVEREN

MEST VERZAMELSYSTEEM
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In de kern bestaat de VanDrie Group – naast handelaren – uit boeren. 
Niet alleen de kalverhouders zijn opgegroeid tussen de dieren, maar 
ook veel van onze transporteurs, rayonbeheerders en medewerkers 
op kantoor. Zo goed mogelijk voor onze dieren zorgen in elke schakel 
van onze keten is vanzelfsprekend. We willen altijd beter en daar 
zetten we met elkaar door onderlinge kennisuitwisseling vol op in. 
Dat is ook de kracht van onze keten. Albert Wouters en Gert van ’t Slot 
weten er alles van. 

Laden en lossen van kalveren is namelijk 
maatwerk. Geen bedrijf, kalverhouder, 
transporteur of weerssituatie is hetzelfde.’ 

Van ’t Slot: ‘Een goede planning met een 
duidelijke afstemming tussen de kalver-
houder, transporteur en de kalfsvlees ver-
werkende bedrijven zorgt dat we efficiënt 
kunnen laden en lossen. We werken met 
vaste kalverhouders, dus inmiddels weten 
we hoelang het laden bij elk bedrijf duurt. 
Weeromstandigheden kunnen hierin 
uiteraard nog een bepaalde rol spelen.’ 

Wouters: ‘Het kennen van diergedrag is  
van cruciaal belang voor het waarborgen van 
dierenwelzijn, in elke situatie. De VanDrie 
Group stuurt daarom op kennisuitwisseling 
en betrekt experts wanneer dat nodig is. 
Afgelopen jaar organiseerden we regio-
bijeenkomsten onder leiding van Bert 
Driessen, specialist dierenwelzijn en dier-
gedrag, over het verbeteren van handels -
wijzen bij het laden in vrachtwagens.’ 

Wat zijn die belangrijke aandachts
punten voor, tijdens en na het transport? 
Wouters: ‘Het zijn hele gewone praktische 
zaken. Denk aan de inrichting van de 
loop paden, de verlichting bij het laden en 
lossen, en het herkennen van signalen die 
kalveren afgeven. Een kalf heeft een ander 
gezichtsveld dan wij mensen; het kan moeilijk 
diepte zien, ziet een beperkt aantal kleuren 
en heeft een andere kijkhoek. Maar ook het 
reuk- en gehoor orgaan zijn veel beter dan 
die van ons mensen. Een kalf is een kudde- 
als ook een vluchtdier. Daar moet en kan 
rekening mee worden gehouden.’ 

Van ’t Slot: ‘Die inzichten hebben we gebruikt 
bij de aanpassing van onze wagens. Tegen-
woordig zijn deze gesloten, zodat de dieren 
minder prikkels ervaren. De vering van de 
wagens is aangepast en qua verlichting 
zijn we gewisseld naar Ledlampen omdat 
een kalf halogeenlampen als knipperlichten 

ervaart. Ook gebruiken we zwarte laad-
bruggen, zijn de vakken in de wagens niet 
te groot en indien mogelijk bouwen we 
zo laag mogelijk zodat de kalveren niet te 
steil hoeven te klimmen. In de veewagens 
die we nu gebruiken is de temperatuur 
in de laadbak regelbaar vanuit de cabine. 
Zomer of winter, de temperatuur is bij alle 
weersomstandigheden constant.’

Wouters: ‘De kalveren zijn in de stal gewend 
aan een bepaalde regelmaat. Als deze ont-
regeld wordt, dan merk je dat de dieren niet  
op hun gemak zijn en gestresst kunnen raken. 
Door de kalveren zo rustig mogelijk te laden 
en te transporteren, komen ze bij de vleesver-
werkende bedrijven rustiger aan. Dit heeft 
ook een gunstig effect op de kwaliteit van  
het vlees.

Met het oog op de toekomst, welke 
stappen moet de VanDrie Group nemen  
om voorop te blijven lopen?
Van ’t Slot: ‘Door het beter te doen dan 
een ander. Dat geldt voor het transport, het 
verzamelen van de kalveren maar ook in de 
houderij. Dat betekent dat zowel de bedrijven 
van de VanDrie Group als de schakels daar-
buiten moeten blijven ontwikkelen. Enerzijds 
vanwege nieuwe wetgeving of maat schap-
pelijke druk, maar anderzijds willen we dat 
ook omdat we samen voorop willen lopen.’

Wouters: ‘Als marktleider moet je voort-
durend zoeken naar manieren om te 
verbeteren. Wat daarin belangrijk is, is het 
zoeken naar een win-win. Wat goed is voor 
de kalveren is vaak goed voor het resultaat. 
Dat zagen we na de omschakeling naar 
groepshuisvesting en een hoger aandeel 
ruwvoer: een betere kwaliteit kalf, een 
verbeterd dierenwelzijn en een lagere 
kostprijs. Als je dat voor elkaar krijgt, borg 
je alles naar de toekomst toe. Dan heb je 
eigenlijk geen wetgeving nodig want dan 
regelt het zichzelf.’ 

IN GESPREK MET...
ALBERT WOUTERS
 

Hoofd Kalverhouderij bij Van Drie 

EN GERT  
VAN ’T SLOT 
 

Mede-eigenaar Van ’t Slot Transport

Van keukentafelgesprekken als rayon-
beheerder tot management-overleggen 
als hoofd Kalverhouderij; Albert Wouters 
heeft sinds zijn aantreden bij de VanDrie 
Group begin jaren ‘80 alle facetten van 
de kalverhouderij gezien. De transitie naar 
groeps huisvesting en het laten voeren 
van vezelhoudend voer naast de melk-
voedering, zijn twee ontwikkelingen waar-
mee dierenwelzijn binnen de organisatie 
naar een hoger niveau is getild. Als hij iets 
geleerd heeft, dan is het dat communicatie en 
kennisuitwisseling de basis zijn voor een goede 
samenwerking en innovatie. In zijn huidige 
functie stuurt hij hier ook op aan tussen 
kalverhouderij en transport. Regelmatig zit hij 
tijdens werk overleggen aan tafel met onder 
andere Jan van Drie, dierenwelzijnsspecialist 
Bert Driessen, de hoofdrayonbeheerders  
en de hoofd transporteurs, waaronder Gert 
van ’t Slot. Als hoofdtransporteur voor locatie 
ESA in Apeldoorn werkt hij sinds 2011 
met de VanDrie Group samen. Naast het 
verzorgen van een strakke planning voor zijn 
chauffeurs, rijdt hij zelf nog altijd elke week 
een aantal ritten.

 
Iedere schakel in de kalverketen moet 
zich houden aan de kwaliteitseisen van 
Vitaal Kalf, de kwaliteitsregeling van 
de kalversector. Hoe zorgt de VanDrie 
Group er voor dat zowel in de kalver
houderij als tijdens het transport gewerkt 
wordt volgens dezelfde afspraken op  
het vlak van dierenwelzijn? 
Wouters: ‘Een kalverhouder die bij ons 
onder contract staat, werkt als leverancier 
van diensten nauw samen met een van 

onze rayonbeheerders – de schakel tussen 
kalverhouder en het management. De rayon-
beheerder stimuleert en instrueert de kalver-
houder om te werken volgens onze wensen en 
eisen. Zonder certificering volgens Vitaal Kalf 
mogen kalveren niet aan de vlees verwerkende 
bedrijven worden geleverd. Daarnaast moeten 
de kalveren ook voldoen aan het Controle- 
en Sanctiereglement SKV van de Stichting 
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). 
Beide certificeringen, zowel Vitaal Kalf als de 
kwaliteitseisen van SKV, worden gecontroleerd 
door deze onafhankelijke stichting. Alles 
wordt daarnaast intern en extern geaudit. Op 
die manier hebben we een geborgd systeem.’

Van ’t Slot: ‘Vitaal Kalf stelt ook eisen aan 
dierenwelzijn tijdens transport. Daarnaast 
moeten onze chauffeurs voldoen aan diverse 
certificeringen, waaronder vakbekwaamheid 
veetransport. Dit certificaat is vijf jaar geldig. 
Ook zijn wij verantwoordelijk voor het correct 
aanleveren van vervoersdocumenten.’ 

Dierenwelzijn tijdens kalvertransport 
staat steeds meer onder kritisch toe
zicht van stakeholders. Wat is uw kijk 
hierop? 
Wouters: ‘Kritisch toezicht van stakeholders 
houdt ons scherp. Sinds anderhalf jaar is het 
verbeteren van dierenwelzijn tijdens het laden 
en lossen van kalveren een onderwerp waar 
het management zich actiever en structureler 
mee bezig houdt. Door het aanbieden van 
kennis hebben we het dierenwelzijn tijdens 
het laden in korte tijd naar een nog hoger 
niveau getrokken.’  
 

 
 
 
 
Van ’t Slot: ‘Onze chauffeurs doen alles wat 
ze kunnen om zo dier vriendelijk mogelijk 
te werk te gaan. Dit zit in onze transport-
wagens waar wij in investeren, maar ook 
in wat wij van hen vragen. Zonder cursus 
dier transport mogen zij volgens de wet niet 
rijden. Daarnaast is het onze eigen keuze om 
al onze chauffeurs periodiek een opfriscursus 
te laten doen.’ 

Wouters: ‘Wel moet er begrip voor zijn dat 
transporteurs en kalverhouders te maken 
hebben met bestaande situaties. Er kan niet 
altijd en onmiddellijk worden geïnvesteerd 
in betere wagens of de bouw van nieuwe 
stallen. Kalverhouders en transporteurs 
moeten wel, waar nodig, de tijd krijgen  
om aanpassingen te doen.’

Wat zijn bij het transport van kalver
houder naar kalfsvleesverwerkende 
bedrijven de grootste uitdagingen  
op het vlak van dierenwelzijn? 
Wouters: ‘De kalveren moeten worden ver-
plaatst vanuit hun vertrouwde omgeving de 
vrachtwagen op. De uitdaging is de loop-
route van de kalveren zo in te richten en de 
kalveren zo te begeleiden dat de kalveren 
zonder aflei ding zelf hun weg zoeken de 
vrachtwagen op.’ 

Hoe ziet die samenwerking eruit? 
Wouters: ‘De kracht zit in herhaling, met 
elkaar in gesprek blijven en inzichten delen. 

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN

“ De kracht zit in 
herhaling, met 
elkaar in gesprek 
blijven en 
inzichten delen.”

“ Onze chauffeurs 
doen alles wat  
ze kunnen om  
zo diervriendelijk 
mogelijk te werk 
te gaan.”
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VOEDSELVEILIGHEID
Voedselveiligheid en kwaliteit zijn, over de hele wereld, 
de basisnormen die afnemers en consumenten aan ons als 
levensmiddelenproducent stellen. Technologische ontwikkelingen 
volgen elkaar in de food en feed razendsnel op. De VanDrie Group 
moet innoveren in productie om mee te kunnen in de veranderende 
wetgeving en internationale normen. 

Verantwoorde en veilige 
productie 
Ons kwaliteitssysteem Safety Guard 
borgt voedselveiligheid, dierenwelzijn, 
brandveiligheid, arbo en milieu in de gehele 
productieketen. De basis van Safety Guard 
is ISO 22000, ISO 14001 en het Food Safety 
Supply Chain System. Hiermee tonen we  
aan dat we voedselveiligheid en onze impact 
op het milieu beheersen in onze hele keten. 

Van kalverhouderij, productie van dier voeders 
en zuivelgrondstoffen tot en met vlees-
verwerking – onze hele keten is doorweven 
met kwaliteitscontroles die continu worden 
uitgevoerd. Zowel door interne kwaliteits-
diensten als externe keurings- en certificerings-
instellingen. Zo kunnen we de beste garanties 
bieden in elke schakel, elke dag weer. 

  Onze voerbedrijven zijn GMP+ 
gecertificeerd. GMP+ staat voor de  
borging van productie, bewerking,  
handel, opslag en overslag van dier- 
voeder. We maken uitsluitend gebruik  
van veilige voergrondstoffen, afkomstig  
van GMP+ gecertificeerde bedrijven.

  Onze kalverhouders voldoen aan  
de normen van de kwaliteitsregeling  
Vitaal Kalf, waarin regels zijn opgenomen 
over onder andere de zorg voor het kalf, 
hygiëne en reductie van antibioticagebruik. 
Vitaal Kalf stelt ook eisen aan transporteurs, 
verzamelcentra en verwerkers om dieren-
welzijn en voedselveilig handelen te borgen. 
  In elke schakel van de keten 
controleert de onafhankelijke Stichting 
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) 
op antibioticagebruik en het gebruik 

van verboden middelen. We verwerken 
alleen kalveren die vanaf de opvang in 
de gehele keten door SKV gecontroleerd 
zijn. Hierdoor kunnen we garanderen 
dat de kalveren vrij zijn van ongewenste 
(groeibevorderende) middelen. 

  Alle vleesverwerkende bedrijven zijn 
gecertificeerd tegen de BRC en IFS standaard. 
Deze standaarden bieden kaders voor het 
beheer van productveiligheid, integriteit 
en operationele controles bij de productie 
van voedingsmiddelen. Deze standaarden 
zijn de norm voor producenten van private 
label levensmiddelen voor retailers en 
groothandelsbedrijven.

  Het laboratorium binnen de VanDrie Group,  
Labora, is ISO 17025 gecertificeerd. Dit 
betekent dat het lab onafhankelijk opereert 
en gevalideerd processen handhaaft. 
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De vleesverwerkende bedrijven van de 
VanDrie Group staan onder permanent 
toezicht van dierenartsen van de overheid. 
Dit betekent dat in onze bedrijven constant 
toezicht houders aanwezig zijn. Alle kalveren 
worden na verdoving volgens de islamitische 
voor schriften geslacht. We zijn daartoe 
gecertificeerd. We hebben permanent camera-
toezicht in onze vleesverwerkende bedrijven. 

In 2019 hebben drie recalls plaatsgevonden in 
onze keten. Eén recall had betrekking op een 
partij melkpoeders. Bij de andere twee recalls 
werd kalfsvlees teruggeroepen vanwege 
overschrijding van voedselveiligheidsnormen. 
Vanwege het goed werkende tracking en 
tracing systeem waren de drie recalls beperkt 
en kon snel worden geschakeld met afnemers.

Preventie pathogenen
Het opsporen en verminderen van ziekte-
kiemen oftewel pathogenen is vast onderdeel 
in ons beleid. Wij nemen kalveren af van 
verschillende melkveehouderijen en brengen 
deze uiteindelijk samen bij de kalverhouder. 
Het risico op een infectie bij kalveren is 
hierdoor aanwezig. Een deel van deze 
infectie ziekten is overdraagbaar van dier op 
mens; dit zijn zoönosen. E. coli, salmonella, 
MRSA en ringworm zijn voorbeelden van een 
zoönose. Goede hygiëne, voedermaatregelen 
en gedegen management moeten voorkomen 
dat besmettingen zich voordoen of versprei-
den. Iedere medewerker en bezoeker die 
met kalveren in aanraking komt, is verplicht 
om een goede persoonlijke hygiëne toe te 
passen. Hiervoor zijn hygiënesluizen vast 
onderdeel van onze kalverhouderijen en 
vleesverwerkende bedrijven.

In 2019 hebben we naast ons voortgezet 
beleid rond het voorkomen van zoönosen, 
onderzocht hoe we pathogenen in de gehele 
keten kunnen verminderen. Binnen de drie 
schakels (houderij, voederproductie en vlees-
verwerking) is een risicobeoordeling gemaakt 
voor mogelijke interventies. Een belangrijke 
focus lag daarbij op het verminderen van 
vuile huiden bij kalveren, zowel in de houderij 
als bij aanlevering op de slachterijen. Een 
goede vacht hygiëne (schone huiden zonder 
feces) is van groot belang bij het schoon 
kunnen verwerken van karkassen. Volgens de 
Europese hygiëneregels dienen dieren schoon 
bij de slachterij te worden aangevoerd. De 
houderij is dé schakel waar de aanpak van 

vervuildheid van de huiden moet gebeuren. 
Als we de data beoordelen over 2019 zien  
we dat onze eigen kalverhouders de afgelopen 
jaren zeer goed scoren op vacht hygiëne. 
Derden die kalveren bij onze slachterijen 
aanleveren, doen het significant minder 
goed. Dit komt waarschijnlijk door minder 
samenwerking en sturing op huis vesting 
en voeding. In 2020 willen we samen met 
Stichting Brancheorganisatie Kalversector 
(SBK) en de Centrale Organisatie voor de 
Vleessector (COV) verbeterde communicatie 
en beleid opstellen zodat iedereen die 
kalveren aflevert, doordrongen is van het feit 
dat vachthygiëne essentieel is om voedsel-
veilig te kunnen produceren. 

Food defense 
Het beveiligen van de productiefaciliteit 
tegen opzettelijke besmettingen wordt 
food defense genoemd. Het voorkomen 
van dergelijke besmetting is nodig om 
voedselzekerheid te kunnen garanderen 
voor klanten en autoriteiten. Wij vinden 
het belangrijk om hier blijvende aandacht 
voor te hebben. In 2019 hebben we de 
toegangscontrole en -rapportage bij diverse 
dochterbedrijven verbeterd. Calamiteiten-
plannen zijn herzien en medewerkers zijn 
getraind in de veiligheidsprocedures. Onze 
bedrijven zijn volgens de ISO 22000 norm 
gecertificeerd. In deze norm zijn ook eisen  
op het gebied van food defense opgenomen. 
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“ Met GMP+ 
certificering 
geeft de VanDrie 
Group een voeder
veiligheidsgarantie 
af aan afnemers.”

Minimaal eens per jaar staat Benno Smith op de stoep bij de Neder
landse voederproductielocaties van de VanDrie Group. Als auditor  
bij Lloyd’s Register is Benno verantwoordelijk voor de audit van de 
GMP+ certificering. GMP+ staat voor Good Manufacturing Practice  
en is een belangrijke certificering. Om de processen en producten  
te borgen zijn alle diervoederbedrijven van de VanDrie Group GMP+ 
gecertificeerd. De audit van Benno begint ieder jaar met een kop 
koffie met Christian Kievit, KAM-coördinator bij de VanDrie Group. 

verbeteringen worden doorgevoerd 
om beter te scoren tijdens de externe 
audits. Wat is uw kijk hierop? 
Kievit: ‘Een audit is een mechanisme om 
ons te helpen en onze bedrijfsvoering verder 
te kunnen verbeteren. We kijken om die 
reden het hele jaar door kritisch naar onze 
kwaliteitszaken door middel van een intern 
auditsysteem. We toetsen daarmee continu 
dezelfde punten die een auditor eens per jaar 
komt controleren en nemen zijn bevindingen 
hierin ook mee. Wanneer iets niet voldoet 
aan de norm leggen we dit vast in interne 
audit- en verbeterrapporten. Vervolgens 
zoeken we naar een structurele oplossing 
zodat het proces gedegen wordt bewaakt.’ 

Smith: ‘Wanneer ik het ene jaar een 
bevinding maak, neem ik die ook altijd mee 
in de auditcyclus in het volgende jaar. Ik wil 
zien op welke manier opvolging is gegeven. 
De borging van kwaliteitsmanagement ligt 
verder bij het bedrijf zelf. Als je dat alleen 
voor de ogen van de auditor gaat doen dan 
neem je jezelf in de maling. Een auditor 
beoor deelt met een objectieve blik het sys-
teem. Iedere tekortkoming is ook een kans 
om zaken te verbeteren.' 

Wat hebben afnemers van diervoeders 
van de VanDrie Group aan een 
GMP+audit? 
Smith: ‘Met GMP+certificering geeft de 
VanDrie Group een voederveiligheidsgarantie 
af aan afnemers. Daarnaast biedt GMP+ 
keten  bor ging doordat het ook voorwaarden 
bevat waar niet alleen de directe toe leveran-
ciers van de VanDrie Group aan moeten 
voldoen maar ook de leveranciers die verder 
terug in de keten zitten. De norm bevat 
bijvoorbeeld voorwaarden voor het trans port 
van het mais meel dat de VanDrie Group 
inkoopt, maar ook voorwaarden voor de 
teeltmethoden op de soja velden in Zuid-
Amerika, denk hierbij aan het gebruik van 
verboden pesticiden en GMO. Zelfs de com-
mu nicatie naar de klant ligt vast in de norm.’ 

Kievit: ‘De VanDrie Group gaat zelfs een  
stap verder. Als ketenregisseur willen we 
vooruit kijken en binnen elke ketenschakel 
blijven verbeteren en optimaliseren. Om 
die reden kijken we niet alleen naar de 
paragrafen van de GMP+norm die voor 
onze werkprocessen relevant zijn, maar 
is de hele norm sinds anderhalf jaar de 
leidraad bij interne audits. Hierdoor zijn 
de proceseigenaren binnen onze bedrijven 
nog beter bekend met de vereisten en 
kunnen zij de collega’s binnen hun afdeling 
beter scholen over de norm. Het kwaliteits-
bewustzijn binnen onze organisatie tillen we 
zo naar een hoger plan. Daar profiteren onze 
afnemers van.’

De voedingssector wordt 
geconfronteerd met steeds hogere 
eisen. Waar moet de VanDrie Group 
rekening mee houden?
Smith: ‘Omgeving en milieu worden steeds 
belangrijker gevonden. Maar ook op het vlak 
van voedselveiligheid worden de eisen steeds 
strenger, denk aan food defense, fraude, 
traceer baarheid en allergenen. Stakeholders 
verwachten transparantie rondom deze 
thema’s. Voor de VanDrie Group is het 
belangrijk om hier proactief mee bezig te zijn 
en te communiceren richting stakeholders.’ 

Kievit: ‘Dat doen we ook zoveel mogelijk. 
Enerzijds door aankomende wijzigingen 
in wet- en regelgeving nauw in de gaten 
te houden. Anderzijds door voortdurend 
te monitoren wat de verwachtingen zijn 
van onze stakeholders; in gesprek met 
hen blijven is daarin belangrijk. Denk aan 
politiek en ngo’s, maar ook de gemeente 
en omwonenden. De interne en externe 
audits houden ons scherp. Al deze inzichten 
bespreken we tijdens periodiek kwaliteits-
overleg tussen afgevaardigden van onze 
vier Nederlandse voerbedrijven. In deze tijd 
verandert er veel en op een razend tempo. 
Door de synergie tussen onze bedrijven 
kunnen we anticiperen op ontwikkelingen  
in de toekomst.’ 

IN GESPREK MET...
BENNO SMITH 
 

Auditor bij Lloyd’s register

EN CHRISTIAN 
KIEVIT
 

KAM-coördinator bij de voederproductielocaties van VanDrie Group

Hoe gaat een GMP+audit in zijn werk?  
Smith: ‘Bij een GMP+audit kijk ik naar de 
processen en afdelingen binnen het bedrijf 
die een verantwoordelijkheid hebben op  
het gebied van voedsel- en voederveiligheid. 
Dat zijn er bij de voeder productie locaties van 
de VanDrie Group ontzettend veel. Denk 
aan inkoop van grondstoffen, productie, 
transport, kwaliteitsdienst, HACCP, voeder-
veiligheid. Voor al deze processen heeft 
GMP+ normen vastgesteld. De kwaliteit  
van het product wordt hier als onderdeel  
in meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan  
de homogeniteit van de mengers.' 

Kievit: ‘Tijdens de jaarlijkse externe audit 
neem ik samen met Benno eerst de planning 
van de dag door. Ook bespreken we de 
veranderingen en ontwikkelingen die in het 
afgelopen jaar binnen het bedrijf hebben 
plaatsgevonden. Dat is voor de auditor 
belangrijk om te weten, omdat deze op-
nieuw moeten worden getoetst aan de norm.  
De daadwerkelijke audit gebeurt vervolgens 
in twee stappen, eerst door middel van inter-
views met medewerkers, daarna met het 
doornemen van documenten en registratie  
in Safety Guard, ons kwaliteitssysteem.’ 

Smith: ‘Binnen de verschillende processen wil 
ik medewerkers heel graag spreken. Tijdens 
een gesprek met de inkoopmanager ga ik na 
of er aan inkoopeisen wordt voldaan. Maar 
ook voor het legen van silo’s zijn er diverse 
eisen vanuit de GMP+norm, waarover ik  
graag met de productie managers en opera-
tors spreek. Na de interviews controleer ik 
samen met Christian in het kwaliteitssysteem 
of de uitgevoerde stappen waarover de 
medewerkers vertellen ook zijn vastgelegd. 

Met de wetgeving en de norm in het hoofd 
zoek ik antwoord op de vraag: doet het 
bedrijf wat ze zegt dat ze doet én vol-
doet dit aan wetgeving en de norm?’

Voor de GMP+norm geldt  
dat een auditor maximaal drie 
jaar achter elkaar de audit bij 
hetzelfde bedrijf uitvoert. Twee 
keer aangekondigd en één keer 
onaan gekondigd. Ter verbetering 
van het audit proces neemt 
een andere auditor het proces 
vervolgens over. 

Wat gebeurt er als u een verschil 
ontdekt tussen dat wat wordt gezegd 
door een medewerker en dat wat er in 
het systeem staat?
Smith: ‘Dat kan gebeuren. Wanneer ik tijdens 
een interview hoor dat niet is gehandeld 
volgens een norm ga ik op zoek naar de reden 
erachter. Ik toets bij Christian de verkregen 
informatie en vraag om een verklaring voor 
het feit dat niet volgens de norm is gehandeld. 
Soms zit daar een goede reden achter en soms 
ook niet. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of 
dit binnen de grens waarden van de norm ligt. 
Wanneer dit niet het geval is, noteer ik een 
bevinding welke een nieuwe doelstelling kan 
worden voor de organisatie.’ 

Sommigen zijn van mening dat de 
inzet van externe auditoren voorkomt 
dat bedrijven, medewerkers en keten
partners echt ‘ownership’ nemen voor 
de issues. Dit heeft als gevolg dat 
er geen structurele, maar tijdelijke 

“ Een audit is een 
mechanisme 
om ons te 
helpen en onze 
bedrijfsvoering 
verder te kunnen 
verbeteren.”
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GOED WERKGEVERSCHAP
‘Familie’ is voor ons een diepgeworteld besef. Een houding van hoe 
wij in het leven staan, een manier waarop en waarom wij de dingen 
doen. Een gevoel van trots en respect voor mensen om wie je geeft 
en voor wie je zorgt. Bij de VanDrie Group werken mensen van 
allerlei achtergronden, uit allerlei landen. Die diversiteit geeft ons 
bedrijf glans. Wij vinden dit waardevol.

Onze mensen zijn het kapitaal van de  
VanDrie Group: zij doen het werk en 
krijgen daarom volop ondersteuning. 
Zij hebben recht op een gepast arbeids-
voorwaardenpakket, (bij)scholing om 
zich optimaal te ontwikkelen, een veilige 
werkomgeving en een goede werk-
privébalans. 

Arbeidsveiligheid en 
gezondheid
Veel van onze medewerkers hebben een 
fysiek zwaar beroep. Gezond zijn én blijven 
is daarom ontzettend belangrijk. We geven 
daarom geregeld advies en informatie over 
een gezonde werkhouding en levensstijl. 
Het merendeel van onze bedrijven biedt 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
Preventief Medisch Onderzoek (PMO). 
Als blijkt dat een medewerker de huidige 
werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, 

helpen we diegene naar een meer passende 
werkplek. Zo willen we de duurzame inzet-
baar heid van onze medewerkers bevorderen 
en hen zo lang mogelijk bij ons in dienst 
houden. 

Niet alleen bij de Van Drie Group staat duur-
zame inzetbaarheid van de medewerkers op 
de agenda. In 2019 is in de hele vleessector 
veel aandacht besteed aan dit ontwerp. 
De campagne ‘Fit voor Vlees(waren)’ werd 
gelanceerd en er zijn kwartiermakers aan-
gewezen om bedrijven binnen de sector 
te ondersteunen bij het verbeteren van 
duurzame inzetbaarheid. Eén van de thema’s 
daarbij is wendbaarheid. Met behulp van 
een overheids subsidie kunnen 45-plussers 
tijdens een loopbaangesprek aan de slag 
met dit onderwerp. Ook bij onze diervoeder-
producenten wordt volop aandacht gegeven 
aan wendbaarheid. Zo hebben Navobi en 

Alpuro in 2019 medewerkers vanaf 61 jaar de 
mogelijkheid geboden om financieel inzicht 
te verkrijgen. Werknemers die van plan zijn 
om eerder te stoppen of met deeltijdpensioen 
te gaan, kunnen laten uitrekenen wat de 
financiële consequenties voor hen zijn. 

Inleen van arbeidskrachten
Binnen onze productiebedrijven wordt een 
groot deel van het werk uitgevoerd door 
inleenmedewerkers. In Frankrijk en Nederland 
betrokken we in 2019 ongeveer 1.800 inleen-
medewerkers. Deze inleenmedewerkers zijn 
belangrijke en gewaardeerde collega’s.  
Zij maken het mede mogelijk dat wij iedere 
dag topproducten voor binnen- en buitenland 
kunnen leveren. Via de Centrale Organisatie 
voor de Vleessector (COV) werken we samen 
met de Stichting Normering Arbeid (SNA). 
SNA heeft als doel om fraude en illegaliteit 
in de uitzendbranche te voorkomen. Met het 

50

P

laten uitvoeren van inspecties op basis van 
deze norm en het toekennen van het SNA-
keurmerk geeft SNA hieraan invulling. Zo 
kunnen we garanderen dat we samenwerken 
met uitsluitend gecertificeerde bureaus die 
zich houden aan alle wet- en regelgeving  
en tevens collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao) toepassen. 

Het merendeel van ons inleenpersoneel 
bestaat uit arbeidsmigranten. Voor de recruit-
ment van arbeidsmigranten werken we samen 
met gespecialiseerde inleenbureaus die het 
personeel aannemen en tevens van huisvesting 
en vervoer voorzien. De inleenbureaus waar-
mee wij samenwerken zijn verplicht zich 
te houden aan de eisen van de Stichting 
Normering Flexwonen. Organisaties die huis-
vesting voor arbeidsmigranten aanbieden 
kunnen bij deze stichting een certificaat 
behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de 
norm voor huisvesting van arbeids migranten. 
De norm kent eisen over ruimte en privacy, 
sanitair, veiligheid en hygiëne, voor zieningen, 
informatie voorziening en brandveiligheid.

We vinden het belangrijk om goed samen te 
werken met de werkbedrijven van gemeentes 
waarin we actief zijn. Deze werkbedrijven 
houden zich bezig met arbeidsbemiddeling en 
re-integratie van hun inwoners. Werk bedrijven 
willen werkzoekenden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk helpen bij een 
werkgever in de regio. In de regio Apeldoorn 
werken we bijvoorbeeld samen met Lucrato. 
Via Lucrato zijn diverse mede werkers bij onze 
dochterbedrijven ingestroomd. In 2019 
zijn diverse statushouders bij ons aan de 
slag gegaan. Vluchtelingen die in Nederland 
asiel aanvragen worden opgevangen en 
geregistreerd. Wie na onderzoek van de 
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in 
Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke 
verblijfsvergunning voor een periode van in 
ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een 
status en worden dan statushouders genoemd. 
We zorgen voor goede begeleiding van deze 
statushouders en bieden taalcursussen aan 
om zo een goede integratie te stimuleren. 

Employer branding
In de afgelopen jaren hebben we 
door de aantrekkende economie 
de krapte op de arbeidsmarkt sterk 
gevoeld. Binnen onze bedrijven 
zien we dat het steeds moeilijker 
is om voldoende en vakbekwame 
medewerkers te vinden en aan ons 
te binden. Er zijn veel vacatures. 
In 2019 zijn we daarom gestart 
met het versterken van ons werk
geversmerk en zetten we in op 
employer branding. Dit houdt 
in dat we komende jaren onze 
zichtbaarheid op de arbeidsmarkt 
zowel online als offline zullen 
vergroten. Ook wordt intern een 
aangescherpt beleid door gevoerd 
om nieuwe medewerkers binnen 
onze bedrijven beter te begeleiden. 

Eind 2019 hebben we een nieuwe 
werkenbijwebsite online gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scan de code en ga direct  
naar de website
 
Ook zijn bij diverse dochter
bedrijven jobcoaches aan gesteld. 
De jobcoach begeleidt de in en 
uitstroom van nieuwe mede
werkers. Hiertoe behoren onder 
andere het ontvangen van nieuwe 
medewerkers en hen rond leiden 
op de betreffende afdeling, 
bege leiden door middel van een 
introductiecursus en hen wegwijs 
maken binnen het bedrijf. Daar
naast evalueert de coach samen 
met de afdelingschef en het uit
zend bureau wekelijks de nieuwe 
instroom van medewerkers.

± 2.600
TOTAAL AANTAL 
MEDEWERKERS

76% MAN 24% VROUW

2016 2017 2018 2019

5,8% 6,2%
5,7% 5,7%

ZIEKTEVERZUIM

Arbeidsvoorwaarden
In 2019 is er voor de Nederlandse vlees-
sector een nieuwe collectieve arbeids-
overeenkomst (cao) vastgesteld. De cao 
heeft een looptijd van veertien maanden, 
van 1 november 2019 tot en met 31 
december 2020. Gedurende de looptijd 
worden de salarisschalen en salarissen 
verhoogd met 3,35%. Een belangrijke 
onder handelingsresultaat is dat een  
speciale regeling voor zware beroepen  
wordt uitgewerkt. Medewerkers die minimaal 
twintig jaar in de productie van vlees hebben 
gewerkt, waarvan de laatste tien jaar bij hun 
huidige werkgever, mogen drie jaar voor hun 
pensionerings datum stoppen met werken. 

De afspraken over het eerder stoppen met 
werken worden nog nader uitgewerkt. 
Zo wordt nog verder nagedacht hoe deze 
afspraak gecombineerd kan worden met 
bijvoorbeeld verlofsparen en deeltijdpensioen. 
De afspraken gelden alleen voor werknemers 
in de productie. Kantoormedewerkers vallen 
buiten deze regeling.
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“ Een open gesprek 
met elkaar en de 
arbeidsmigranten 
waarmee we wer
ken is ontzettend 
belangrijk.”

“ Niet alleen 
voor de VanDrie 
Group zijn 
arbeids migran
ten ontzettend 
belangrijk, maar 
voor de nationale 
economie.”

Ekro werkt sinds 2010 met Headex en Faciloo, twee bureaus gespeciali
seerd in het aannemen en huisvesten van arbeidskrachten uit Litouwen. 
Een goed geoliede machine, zo zou je de onderlinge samenwerking 
tussen de jobcoach van de kalfslveesverwerker in Apeldoorn, de 
accountmanager bij Faciloo en de recruitmentafdeling in Litouwen 
inmiddels wel kunnen noemen. Samen is in tien jaar tijd veel geleerd, 
ontwikkeld en verbeterd – onder andere op het vlak van medewerker
stevredenheid, beeldvorming en contact met belangrijke stakeholders. 

Gedurende het dienstverband bij Ekro 
wonen arbeidsmigranten in Apeldoorn 
en omgeving. Faciloo regelt huisvesting 
via flexhuisvestingsbureaus die het 
keurmerk van de Stichting Normering 
Flexwonen hanteren. Hoe zorgt u er 
vervolgens voor dat de arbeidskrachten 
uit Litouwen ondanks cultuurverschillen 
hun plek vinden?
Boerema: ‘In het verleden hadden we  
te maken met veel verloop onder inleen-
krachten. Er is toen hard gewerkt aan het 
verbeteren van onze onboarding journey. 
Een goede start is zo belangrijk. Wij kunnen 
als Ekro maar één keer de eerste indruk 
maken. De komst van de jobcoach in 2019 
draagt hier in positieve zin veel aan bij. 
Hij staat in nauw contact met de nieuwe 
medewerkers en zorgt voor een uitgebreide 
introductie. Dit gaat van wegwijs maken op 
onze productielocaties tot een uitleg over 
arbeidsvoorwaarden en onze regels rondom 
hygiëne en veiligheid. De jobcoach vult samen 
met de medewerker ook een opleidings-
formulier in waarmee we de ontwikkeling  
van de medewerker kunnen volgen.’ 

Goddijn: ‘Faciloo biedt ook buiten werktijd 
begeleiding. We hebben een cultuurboek 
ontwikkeld waarin zaken staan uitgelegd die 
gaan van afvalscheiding tot contact met de 
buren. We hanteren bovendien huisregels,  
als onderdeel van de intentieverklaring die  
we hebben afgesloten met Ekro. Net als Ekro
vragen wij jaarlijks feedback aan de arbeids-
krachten zodat wij onze dienstverlening 
kunnen verbeteren. Huisvesting in recreatie-
parken doen we om die reden al een aantal 
jaar niet meer. Uit de feedback bleek dat 
mensen daar niet blij van werden.’

Litouws, Pools, Roemeens, Engels… 
op de werkvloer bij Ekro worden veel 
verschillende talen gesproken. Hoe 
zorgt u ervoor dat de arbeidsmigranten 
op de hoogte zijn van de kwaliteits
eisen die de VanDrie Group belooft? 
Goddijn: ‘Mensen mogen pas naar Nederland 
komen voor een kennismaking als zij hun 

voedselveiligheidscertificaat hebben gehaald. 
Die toets is vertaald in het Litouws, waardoor 
er geen misverstand over kan bestaan. 
Iedereen die bij Ekro in dienst treedt heeft 
dus al een Nederlands erkend certificaat 
voedselveiligheid.’

Boerema: ‘Voordat iemand bij ons start wordt 
bovendien getoetst of diegene beschikt over 
de kwaliteiten en kennis die nodig zijn om  
de desbetreffende werkzaamheden veilig uit 
te voeren. Als iemand aan het werk gaat in 
de uitbeenderij, moet diegene mesvaardig 
zijn. Daarnaast krijgt een medewerker op dag 
één een introductiecursus en uitgebreide 
uitleg van onze jobcoach. Mensen die niet  
de Nederlandse taal spreken, koppelen we 
aan een collega die beide talen spreekt en  
de uitleg geeft in de moedertaal.’ 

U noemde eerder al, de VanDrie Group  
is voor een deel afhankelijk van arbeids
 migranten om de productie draaiende 
te houden. Tegelijkertijd is door de aan
houdende krapte op de arbeidsmarkt 
het vinden en behouden van goed 
personeel een grote uitdaging. 
Welke stappen neemt Ekro om een 
aantrekkelijke werkgever te blijven? 
Boerema: ‘We vinden het belangrijk dat ook 
de tijdelijke arbeidskrachten zich thuis voelen 
binnen de VanDrie Group. Daarom bieden 
we hen, net als ons vaste personeel, scholing 
zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. 
Ook sturen we via onze jobcoach aan op 
multi-inzetbaarheid wanneer een medewerker 
aangeeft dat een functie toch niet bij hem 
past.’ 

Goddijn: ‘Een open gesprek met elkaar  
en de arbeidsmigranten waarmee we werken 
is ontzettend belangrijk. Functionerings-
gesprekken zijn daar onderdeel van. Als 
boven dien blijkt dat gerichte investeringen  
de tevredenheid kunnen verhogen, bijvoor -
beeld het aanbieden van EHBO- of BHV-
cursussen aan de mensen die zich verder 
willen ontwikkelen, dan zijn die het zeker 
waard.’ 

IN GESPREK MET...
WILLY BOEREMA
 

Hoofd P&O bij Ekro 

EN JACQUELINE  
GODDIJN 
 

Directeur bij Faciloo

In de Nederlandse vleesbedrijven 
van de VanDrie Group wordt een 
substantieel deel van het werk op 
de productieafdelingen uitgevoerd 
door inleenkrachten, waaronder 
arbeidsmigranten. In de afgelopen 
jaren is in Nederland via media
berichtgeving een vrij negatief beeld 
ontstaan rondom arbeidsmigranten. 
Hoe kijkt u hier tegenaan?
Boerema: ‘Meer dan 500.000 arbeids-
migranten vervullen in Nederland vacatures 
die niet worden ingevuld door Nederlanders. 
Dus niet alleen voor de VanDrie Group zijn 
zij ontzettend belangrijk, maar voor de 
nationale economie. Helaas komt alleen  
het negatieve nieuws in de media. Natuurlijk 
gaat niet alles vlekkeloos, maar het eigenlijke 
verhaal is een stuk genuanceerder.’

Goddijn: ‘Het is een kleine groep die voor het 
vooroordeel zorgt en dat dus ook in stand 
houdt. Te vergelijken met die paar hooligans 
in het voetbal die zorgen voor een breed 
gedragen beeld over voetbalsupporters. 
Bovendien had de vleesverwerkende sector 
ook altijd een bepaald imago, als een  
wereld van rauwdouwers en schelden op  
de werkvloer. Maar dat zie ik bij Ekro totaal 
niet. Er is heel veel respect voor elkaar.’

Boerema: ‘Een uitzending van Burgemeester 
Undercover in 2018 liet zien dat een aantal 

inwoners van Apeldoorn overlast ervoer 
van Poolse arbeidsmigranten die in dienst 
waren bij Ekro. Dat vonden wij uiteraard erg 
vervelend. Het was voor ons aanleiding om 
met de inleenbureaus waarmee we werken 
in gesprek te gaan over de gedragsregels  
die zij hanteren. Het eerste gesprek was  
met Headex, over de afspraken die zij  
maken met het inleenpersoneel uit Litouwen.  
Deze bleken goed op orde. De gedragsregels 
zijn vastgelegd in een intentieverklaring die 
zowel Headex als Ekro hebben ondertekend. 
Hetzelfde staat komend jaar op de planning 
met de andere inleenbureaus waarmee we 
samenwerken. Daarnaast doet de VanDrie 
Group alleen zaken met inleenbureaus die 
gecertificeerd zijn volgens de normen van 
Stichting Normering Arbeid.’ 

Goddijn: ‘Die schimmigheid rondom arbeids-
migranten willen we graag wegnemen.  
Op eigen initiatief hebben we daarom contact 
gezocht met gemeente Apeldoorn om de 
onderlinge samenwerking te verbeteren.  
Als inleen bureau worden we bovendien door 
externe partijen continu gecontroleerd. Op
het gebied van salarissen, bijvoorbeeld. Maar 
ook op de werkvloer bij Ekro en in de huizen 
waar de arbeidsmigranten wonen worden 
regelmatig externe controles uitgevoerd. 
Als blijkt dat iets niet in orde is, mag Ekro 
volgens de Wet Keten aansprakelijkheid geen 
zaken met ons doen.’ 

VANDRIE GROUP OMGEVING RESULTATEN
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AFBAKENING EN REIKWIJDTE
Primair richt de VanDrie Group zich dit jaar 
op de Nederlandse operationele prestaties 
over 2019. We hadden het voornemen 
om meer data op te nemen van onze 
buitenlandse dochterbedrijven. Door het 
uitbreken van de wereldwijde coronacrisis en 
de hevige impact op onze bedrijven hebben 
we hiervan moeten afzien. In dit jaarverslag 
leggen we vooral verantwoording af aan 
onze Nederlandse stakeholders. Basis voor 
dit verslag is de GRI Standards Core. Tevens 
is de rapportage opgesteld in lijn met de 
criteria van de Transparantiebenchmark van 
het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat.

In dit verslag hebben wij opnieuw de 
materialiteitsmatrix opgenomen. Deze  
matrix is voor deze rapportage herzien.  
De materialiteitsmatrix geeft inzicht in  
wat onze stakeholders belangrijk vinden. 
Hierover rapporteren wij.

Aangezien wij ons op een concurrentie-
gevoelige markt bevinden, kiezen wij er 
bewust voor om in dit verslag slechts in 
beperkte mate te rapporteren over onze 
financiële resultaten en interne structuur.  
We besteden relatief veel aandacht aan  
de onderwerpen die onze stakeholders  
als zeer relevant hebben aangemerkt. 

STURING EN BEHEERSING
De afdeling Corporate Affairs is betrokken 
bij het bepalen van de inhoud van het 
verslag en geeft sturing aan het gehele 
rapportageproces en de implementatie  
van materiële onderwerpen in en buiten  
het bedrijf. Inhoudelijke invulling van het 
verslag wordt gedaan op basis van interne 
en externe interviews en management-
rapportages van alle bedrijven. 

Het gehele directieteam van de VanDrie 
Group houdt toezicht op de voornoemde 
ontwikkelingen. Jaarlijks worden de materiële 
aspecten van het ondernemen besproken in 
het directieoverleg. Hierbij wordt ook tot de 
goedkeuring van de publicatie van de MVO-
resultaten besloten.

De data in dit verslag hebben betrekking  
op de prestaties en materiële onderwerpen  
van de VanDrie Group (bedrijven waarin de  
Van Drie Holding B.V. een meerderheids-
belang heeft) en niet op de prestaties van 
leveranciers, klanten, consumenten, etc. 
De kwantitatieve gegevens in dit verslag 
zijn verzameld uit financiële systemen, het 
personeelsmanagementsysteem en Safety 
Guard. We hebben niet voor alle informatie 
een geautomatiseerd informatiesysteem. 

Aan de hand van een gestandaardiseerde 
rapportagetemplate verzamelen we op 
jaarbasis alle informatie. Waar mogelijk  
zijn de gegevens voor dit verslag gemeten. 
Voor enkele indicatoren hebben wij schat-
tingen moeten maken, omdat hiervoor 
nog geen betrouwbare gemeten gegevens 
beschikbaar waren. Deze schattingen  
zijn gebaseerd op gemeten gegevens.  
De gegevens worden intern beoordeeld 
alvorens deze worden gerapporteerd. 
Er zijn geen onzekerheden en inherente 
beperkingen geïdentificeerd als resultaat  
van metingen, schattingen of berekeningen 
van gegevens. De rapportageperiode loopt 
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2019. De publicatiedatum is 30 juni 2020. 

Zie voor het assurancerapport en de 
beoordeelde gegevens pagina 56 en 57 van 
het verslag. Zie voor een overzicht van de 
GRI-index en verklarende woordenlijst onze 
website: www.vandriegroup.nl/mvo/mvo/

Eventuele wijzigingen in de definities en 
meetmethoden ten opzichte van voorgaande 
jaren worden in het verslag samen met de 
bijbehorende data gerapporteerd.

SCOPE
Dit is het dertiende jaar waarin wij rekenschap afleggen over onze 
activiteiten. Wij gebruiken hiervoor onder andere dit MVOverslag. 
Jaarlijks evalueren we ons beleid. In 2019 hebben we onze strategie 
herzien. Hieruit zijn vijf hoofdpijlers gekomen: Onze marktpositie, 
Duurzaamheid, Diergezondheid en dierenwelzijn, Voedselveiligheid 
en Goed werkgeverschap. Deze pijlers vormen de basis van de 
rapportage in dit verslag. 
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Wij hebben de opdracht gekregen van  
het bestuur van de Van Drie Holding (‘hierna 
de VanDrie Group’) om de op deze pagina 
opgenomen MVO-indicatoren te beoordelen. 
Wij geven een beperkte mate van zekerheid 
over de geselecteerde MVO-indicatoren zoals 
opgenomen in de tabel op deze pagina.

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 
zeker heid dan een controle-opdracht.Onze 
beoor delingswerkzaamheden beperken zich 
tot de cijfers zoals opgenomen in de tabel op 
deze pagina en wij geven als gevolg hiervan 
geen zekerheid over veronder stellingen en 
haalbaarheid van de in het verslag opgenomen 
toekomstgerichte informatie op MVO-
gebied zoals doel stellingen, verwachtingen 
en ambities van de VanDrie Group. Het is 
onze verant woor delijkheid om een assurance 
rapport te verstrekken over de geselecteerde
MVO-indicatoren.

RAPPORTAGE CRITERIA
De VanDrie Group heeft haar MVO-verslag 
opgemaakt op basis van de GRI Standards 
Core. De toepassing van de GRI-richtlijnen 
vraagt om specifieke werkzaamheden.  
Een belangrijk onderdeel is het bepalen van 
de materiële onderwerpen en de reikwijdte 
van rapportage (‘scope’) voor het verslag. De 
VanDrie Group heeft een materialiteits analyse 
uitgevoerd gebruikmakend van de materia-
liteits matrix, opgenomen op pagina 24.
Onze beoordeling van de gegevens is beperkt
tot de geselecteerde MVO-indicatoren in de 
tabel op deze pagina. In de toelichting bij de 
tabel staat een gedetailleerde beschrijving 
van de reikwijdte van de in de tabel opge-
nomen cijfers. Wij zijn van mening dat de in 
de tabel opgenomen gegevens relevant zijn 
en geschikt zijn voor onze beoordeling.

VERANTWOORDELIJKHEID
VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de VanDrie Group is verant-
woordelijk voor het opstellen van de duur-
zaam heidsinformatie in het verslag in overeen-
stemming met de verslag gevings criteria van de 
organisatie, inclusief het identificeren van de 
beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van 
de gehanteerde criteria voor de doelstellingen 
van de beoogde gebruikers. Het bestuur van 
de VanDrie Group is verantwoordelijk voor het 
opmaken van het verslag en de tabel op basis 
van de Global Reporting Initiative-indicatoren 
(GRI-indicatoren). Het bestuur is ook verant-

woordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opstellen van de duurzaamheidsinformatie 
in het verslag mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID  
VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig
plannen en uitvoeren van een assurance/
opdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte assurance-informatie verkrijgen 
voor de door ons af te geven conclusie. 
Deze assurance-opdracht is gericht op 
het verkrijgen van een beperkte mate van 
zekerheid. De werkzaamheden die worden 
verricht bij het verkrijgen van een beperkte 
mate van zekerheid zijn gericht op het vast-
stellen van de plausibiliteit van informatie 
en zijn geringer in diepgang dan bij een 
assurance-opdracht gericht op het verkrijgen 
van een redelijke mate van zekerheid. De 
in dit kader uitgevoerde werkzaamheden 
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 
van inlichtingen bij functionarissen van de 
entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de informatie opgenomen 
in de duurzaamheidsinformatie in het verslag.  
De mate van zekerheid die wordt verkregen 
bij assurance-opdrachten gericht op het 
verkrijgen van een beperkte mate van zeker-
heid is daarom ook aanzienlijk lager dan de 
zekerheid die wordt verkregen bij assurance-
opdrachten gericht op het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid. Afwijkingen 
kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk 
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de beslissingen die gebruikers op basis van 
de duurzaamheidsinformatie in het verslag 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze werkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onder-
kende afwijkingen op onze conclusie.

Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteits-
systemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan 
beschikken wij over een samen hangend stelsel 
van kwaliteits beheersing inclusief vastgelegde 
richtlijnen en procedures inzake de naleving 
van ethische voorschriften, professionele 
standaarden en andere relevante wet- en 
regelgeving. Wij hebben deze beoordeling 
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse Standaard 3800, ethische voor-
schriften en de onafhankelijkheidseisen.”

BASIS VOOR ONZE CONCLUSIE 
Met betrekking tot de in de tabel opgenomen 
geselecteerde MVO-gegevens, hebben wij 
onze beoordeling verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder Standaard 
3000, “Assuranceopdrachten anders dan 

opdrachten tot controle of beoordeling van 
historische financiële informatie”. Onze 
verant woordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Verantwoordelijkheid 
van de accountant’. Wij zijn onafhankelijk 
van de VanDrie Group zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Wij vinden dat de door ons 
verkregen assurance-informatie voldoende  
en geschikt is als basis voor onze conclusie.

ONZE BELANGRIJKSTE BEOOR
DELINGSWERKZAAMHEDEN 
VOOR DE GESELECTEERDE 
MVOINDICATOREN WAREN:
    Uitvoeren van een omgevings-analyse  
en verkrijgen 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 
rapportagecriteria en de consistente 
toepassing hiervan, zoals de beoordeling 
van de redelijkheid van door het manage-
ment 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 deze pagina van het  
VanDrie Group MVO-jaarverslag 2018;

    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.

CONCLUSIE
Op grond van de door ons uitgevoerde 
beoordelingswerkzaamheden is ons niets 
gebleken dat de geselecteerde in de tabel 
opgenomen gegevens niet in alle materiële 
opzichten zijn gepresenteerd conform de 
VanDrie Group-rapportagecriteria. 

GEBRUIK VAN DIT  
ASSURANCE RAPPORT
Dit assurance-rapport heeft alleen betrekking
op de beoordeling van de prestaties van 
de geselecteerde MVO-indicatoren van de 
VanDrie Group zoals opgenomen in de tabel 
op deze pagina. Dit assurance-rapport is 
daarmee beperkt in zijn reikwijdte en geeft 
geen assurance over de overall MVO-prestaties 
van de VanDrie Group gedurende het jaar.

Drs R.C.H.M. Horsmans RA RV
MAZARS N.V.
 
Amsterdam, 30 juni 2020

INDICATOR EENHEID 2019 2018 FLUX

AANTAL MEDEWERKERS Headcount 1.289 1.208 6,7%

VOLTIJD MEDEWERKERS FTE's per jaareinde 1.199 1.093 9,7%

AANDEEL MANNELIJKE  
MEDEWERKERS

% van headcounts 84% 84% -0,8%

AANDEEL VROUWELIJKE  
MEDEWERKERS

% van headcounts 16% 16% 4,1%

ZIEKTEVERZUIM Percentage 5,9% 6,1% -3,5%

GEMIDDELDE DIENSTJAREN Gemiddelde (1) 14 n.v.t. n.v.t.

GEMIDDELDE LEEFTIJD Gemiddelde (1) 45 n.v.t. n.v.t.

AANTAL INLEENKRACHTEN Headcount per jaareinde (1) 1.413 n.v.t. n.v.t.

ELEKTRICITEITSVERBRUIK kWh per ton kalvervoeder (2) 26,5  27,3 -3%

kWh per geslacht kalf (3) 33,9  31,3 8,3%

WATERVERBRUIK m3 per ton kalvervoeder (2) 0,054 0,057 -4,2%

m3 per geslacht kalf (3) 0,666 0,601 11%

GASVERBRUIK m3 per ton kalvervoeder (2) 1,80  1,88 -4%

m3 per geslacht kalf (3) 1,55  1,15 34,4%

DIERDAGDOSERINGEN  
ANTIBIOTICA

Afname in % t.o.v. 2007 (4) 61% 58% -6%

AANTAL RECALLS Aantal 2  1 100%

AANTAL EXTERNE AUDITS Aantal (5) 95 n.v.t. n.v.t.

AANTAL INTERNE EN  
EXTERNE AUDITS

Aantal (5) n.v.t.  182 n.v.t.

HERKOMST KALVEREN Nederland 58,3% n.v.t.

Duitsland 28,5% n.v.t.

Rest EU 13,2% n.v.t.

(1) De gemiddelde leeftijd, dienstjaren en het aantal inleenkrachten zijn dit jaar nieuwe indicatoren. Het vergelijkende cijfer is derhalve niet van toepassing.
(2) Kalvervoederproductiebedrijven in Nederland: Tentego, Navobi, Schils, Alpuro.
(3) Vleesverwerkende bedrijven in Nederland: Ameco, T. Boer & zn, Ekro, ESA.
(4) Nieuwe meetmethode dagdoseringen. Sinds 1 januari 2015 hanteert InfoKalf (databank) in navolging van de SDa de zogenaamde MID-dosering bij de berekening van het 

kengetal dierdagdoseringen. In navolging hiervan heeft Van Drie haar kengetallen antibioticadagdoseringen per afgeleverde koppel kalveren, met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2007 opnieuw berekend.

(5) Dit jaar rapporteren we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in de indicator audits enkel over externe audits. Het vergelijke cijfer is derhalve niet van toepassing.
Scope: de scoping voor de werkzaamheden voor het MVO-verslag voor de VanDrie Group heeft enkel betrekking op de Nederlandse entiteiten.

ONAFHANKELIJK  
ASSURANCE RAPPORT
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FRANKRIJK

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

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

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

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

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

ITALIË

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

Serum Italia 
Via dei Patrioti 33
25046 Cazzago San Martino (BS)
Italy
T +39 030 72 53 38
F +39 030 72 52 06
E info@serumitalia.it
www.serumitalia.com

DUITSLAND

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

BELGIË

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

ADRESSEN
NEDERLAND

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

Afdeling Corporate Affairs:
P.O. Box 33
7300 AA Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 54 921 52
F +31 (0)55 54 921 56
E contact@vandriegroup.com
www.vandriegroup.com

T. Boer & zn
‘s Gravenweg 114
Nieuwerkerk a/d IJssel
P.O. Box 6 
2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
Holland
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
Holland
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
Holland
T +31 (0)55 54 982 22
F +31 (0)55 54 982 00
E info@esafoods.com
www.esafoods.com

Oukro
Laan van Malkenschoten 90 
Apeldoorn
P.O. Box 20274
7302 HG Apeldoorn
Holland
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
Holland
T +31 (0)297 280 700
F +31 (0)297 288 046
E tentego@vandrie.nl
www.tentego.nl

Navobi
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7 
Ermelo
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
Holland
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
Holland
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
Holland
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
Holland
T +31 (0)297 287 872
F +31 (0)297 283 848
E vandrie@vandrie.nl
www.vandrie.nl

Melkweg
Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
Holland
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
Holland
T +31 (0)55 53 340 39
E info@veal.nl
www.kalfsvlees.nl

Alpuro Breeding
Elspeterweg 60
Uddel
P.O. Box 1
3888 ZJ Uddel
Holland
T +31 (0)577 40 81 11
F +31 (0)577 40 81 00
E info@alpurobreeding.com 
www.alpurobreeding.nl

Ameco
Ecofactorij 29
7325 WC Apeldoorn
Holland
T +31 (0)20 686 71 71
E info@ameco.eu
www.ameco.eu
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COLOFON
Dit MVO-jaarverslag is een uitgave  
van de VanDrie Group.
 
REALISATIE 
Het Portaal, Rotterdam

TEKST 
VanDrie Group en Het Portaal

FOTOGRAFIE 
©istock.com/ahavelaar (vacht om omslag)
©Annemarie Dekker (p. 11, 22, 26-27, 30, 36-37, 39, 40, 41, 47, 56)
©istock.com/aydinmutlu (p. 39)
©Jos Janssen (p. 46)
©Kevin Theermann (p. 32)
©Koos Groenewold (p. 3, 44, 48-49)
©Mitchell van Voorbergen (p. 8-9, 13, 16-17)
©Puursan.art (p. 45)
©Roderik Rotting (p. 33)

DRUKWERK 
Weemen B.V.

OPLAGE 
1.000 ex.

PUBLICATIEDATUM 
Juni 2020
 
Niets uit deze uitgave mag op enige manier  
gekopieerd, vermenigvuldigd of verspreid  
worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de VanDrie Group. 

VOOR NADERE INFORMATIE
contact@vandriegroup.com



VanDrie Group Corporate Affairs
P.O. Box 33 • 7300 AA Apeldoorn • Holland • T +31 (0)55 5492152 • F +31 (0)55 5492156

E contact@vandriegroup.com • www.vandriegroup.com


