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De VanDrie Group presenteert in dit verslag de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen het bedrijf op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2011. 

De moeilijke economische tijden raken ook de VanDrie Group. 
De schommelingen van grondstofprijzen en het verslechterende 
economisch klimaat in belangrijke afzetmarkten raken de 
kalversector in de volle breedte. 

Onze sector is nauw verbonden met de melkveehouderij: 
wij verwaarden restkalveren en bijproducten, zoals wei, uit 
de melkveehouderij. Hierbij kijken we steeds naar nieuwe 
mogelijkheden om schaarse grondstoffen te vervangen. Zo 
geven we ons eindproduct in kwaliteit en kostprijs een goede 
positie op de markt. 

Als familiebedrijf kijken wij vooral naar de lange termijn. 
Belangrijk doel van onze langetermijninvesteringen is het 
bouwen aan vertrouwen in nieuwe afzetmarkten. Langdurige 
samenwerking met partners binnen en buiten de keten zijn 
daarbij essentieel. In dit MVO-verslag staan we stil bij deze 
samenwerking en het belang daarvan voor onze onderneming 
en de gehele sector. 

Het grootste deel van onze productie wordt geëxporteerd. 
Daarom zijn we als het grootste Nederlandse familiebedrijf 
in de agribusiness sterk internationaal georiënteerd. Onze 
‘license to deliver’ is afhankelijk van de eisen die buitenlandse 
afnemers stellen aan kwaliteit, kwantiteit en verpakkingen. 
Dit laat onverlet dat wij diep geworteld zijn in de Nederlandse 
samenleving. Het grootste deel van de productie vindt immers 
plaats binnen Nederland.  

VoorwoordHenny Swinkels

Director Corporate 
Affairs VanDrie Group

2



Voorwoord Onze ‘license to produce’ is daarom vooral afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Nederland. 
Om die reden investeert de VanDrie Group veel in haar relatie met lokale stakeholders en partners 
in de keten. 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in 2011 is het samengaan met de Alpuro Group. 
Momenteel is de integratie van beide bedrijven in volle gang. Die samenvoeging heeft onze 
leidende positie op de wereldmarkt versterkt en ons productaanbod verbreed. Wij kunnen daardoor 
nog beter voldoen aan de wensen van verschillende afnemers. 

Het is voor de VanDrie Group van het grootste belang om op een verantwoorde wijze te 
produceren. Daarom willen wij voorloper blijven op het gebied van MVO. Aandacht voor 
medewerkers, voor ketenpartners en omgeving, voedselveiligheid, dierenwelzijn en handelen 
volgens het ‘cradle to cradle’-principe zijn de vijf speerpunten waaraan ook afgelopen jaar hard 
is gewerkt. De VanDrie Group staat midden in de samenleving: we laten zien hoe wij kalfsvlees 
produceren en we staan in open dialoog met de maatschappij, omdat we het belangrijk vinden 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze bedrijfsvoering. Zowel binnen de gehele VanDrie Group 
als binnen de afzonderlijke bedrijven boeken we voortgang op elk van deze thema’s. Zo zijn de 
afgelopen jaren forse stappen gezet in de reductie en het verantwoord gebruik van antibiotica, de 
vitaliteit van jonge kalveren en de preventieve gezondheidszorg, steeds in goede samenwerking 
met dierenartsen. Voor de komende twee tot drie jaar investeert de VanDrie Group verder in 
diergezondheid en ziektepreventie. 

Wij nodigen u uit uw vragen over of opmerkingen op dit MVO-verslag te sturen naar 
info@vandriegroup.com. 

Henny Swinkels, Director Corporate Affairs VanDrie Group
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oVer Vandrie group
De VanDrie Group is wereldmarktleider in kalfsvlees en heeft in 2011 haar producten naar 
meer dan zestig landen geëxporteerd. Binnen de Europese markt heeft het bedrijf een 
marktaandeel van 25%. De VanDrie Group is het grootste particuliere agriconcern van 
Nederland met een omzet van ongeveer 2 miljard euro. We streven er naar om zoveel mogelijk 
van de opbrengsten weer te investeren binnen de groep. Daarnaast investeren we ook veel in 
nieuwe afzetmarkten. In 2011 zijn we na vijftien jaar dichter bij de definitieve opening van de 
grenzen van Oman en Qatar voor Nederlands kalfsvlees gekomen. De komende jaren willen we 
met meer landen afspraken maken over markttoegang voor Nederlands kalfsvlees. Basis voor 
de markttoegang zijn de kwaliteits- en voedselveiligheidsgaranties die we kunnen geven door 
toepassing van het kwaliteitssysteem Safety Guard. 

Ontwikkelingen binnen de VanDrie Group 
De VanDrie Group is de grootste kalfsvleesintegratie in de wereld. In 2011 hebben we onze 
groep van 20 bedrijven uitgebreid met de Alpuro Group. De mededingingsautoriteiten stelden 
als voorwaarde dat we afstand zouden doen van de contracten met kalverhouders in Duitsland. 
Inmiddels hebben we passende partijen gevonden die deze contractverplichtingen overnemen.

Het beeldmerk van de VanDrie Group wordt nu doorgevoerd binnen de bedrijfsonderdelen 
van de Alpuro Group (endorsed merkstrategie). Doelmatigheid en MVO zijn de belangrijkste 
uitgangspunten bij de integratie van de Alpuro Group. Daarbij past het om de productie van 
mengvoer/muesli in Uddel te concentreren en de productie van kalvermelk elders onder te 
brengen. De VanDrie Group neemt haar verantwoordelijkheid als werkgever serieus en maakt 
afspraken met sociale partners over de herplaatsing van boventallige medewerkers binnen 
of buiten de VanDrie Group. Schils heeft in 2011 met Bayerische Milchindustrie eG (BMI) 
overeenstemming bereikt over de overname van de handelsactiviteiten van Inntaler mengvoeders. 
De overname van het merk Inntaler past in de strategie van Schils om zijn positie in de Europese 
markt voor jongdiervoeders te versterken. 

“De VanDrie Group is een 

economisch gezond, Nederlands 

familiebedrijf dat rekening 

houdt met mens, dier en 

omgeving. Dit is ook terug te 

zien in ons logo waarin de hand 

en het kalf herkenbaar zijn. 

Beide elementen drukken het 

respect voor mens en dier uit. 

Het zegel dat garant staat voor 

kwaliteit en vakmanschap.“

OrGanisatiestructuur

Holding bestuur

Directieoverleg

Werkmaatschappijen
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Kerntaken
De VanDrie Group is er op ingericht om kalfsvlees van de hoogste kwaliteit te leveren. Het 
produceren van kalfsvlees zien we als een ambacht. Dit begint bij de zorg voor mensen en 
dieren. Onze onderneming heeft vaste overeenkomsten met circa vijftienhonderd betrokken 
kalverhouders. Daarnaast bestaat de groep uit voederbedrijven voor de productie van kalvermelk 
en mengvoeders/muesli in Nederland en Italië, slachterijen in Nederland, België en Frankrijk en 
een bedrijf voor de hoogwaardige verwerking van huiden. Ongeveer tweederde van onze circa 
1.800 medewerkers werkt in Nederland.

De VanDrie Group is in haar activiteiten gericht op continuïteit en respect voor mens, dier en 
milieu. Wij willen ons bedrijf verantwoord laten groeien op een wijze die de milieu-impact 
verlaagt. Wij streven bovendien naar: 
• Vermindering van het antibioticagebruik. 
• Waarborgen van de kwaliteit van nuchtere kalveren en minimaliseren van de insleep van  
   dierziekten/zoönosen (ziekten die van dier op mens, of van mens op dier over kunnen gaan). 

Feiten en cijFers
over het boekjaar 2010/2011

HOuDerij

VOeDers

slacHterijen

HuiDen

prOmOtie

Onze mensen:
• ± 1.800 medewerkers wereldwijd. 
• ± 1.500 kalverhouders.
resultaten:
• ± € 2 miljard omzet per jaar.
• ± € 54,3 miljoen netto winst in 2010 
• Kalfsvleesproducten gaan naar meer 
   dan 60 landen wereldwijd met 
   Europa als thuismarkt.
Klanten:
• Horeca(groothandel), vleesgroot- 
   handel, detailhandel, supermarkten,    
   slagerijen, hotels, restaurants, catering, 
   foodservice en institutionele markt.
producten:
• ± 1,4 miljoen geslachte kalveren.
• ± 600.000 ton kalvermelkpoeder.           
• ± 250.000 ton handel in 
   zuivelgrondstoffen.
• ± 1,25 miljoen kalfshuiden  
   (integratie en inkoop). 
• Merken onder andere: Peter’s Farm, 
   Group Grown, Friander.
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Bedrijfsreglement 
De VanDrie Group vraagt van haar medewerkers dat zij integer handelen omdat ze nu eenmaal 
werken met levende dieren en voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Onze huisregels zijn 
een afspiegeling van wat er in de samenleving, maar ook binnen ons bedrijf belangrijk wordt 
gevonden. Met andere woorden: de manier waarop wij ons gedragen naar elkaar en naar externe 
relaties moet voldoen aan breed gedragen normen en waarden.

Ongewenst gedrag - intentieverklaring
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd binnen de VanDrie Group. Het is de plicht van iedere 
medewerker om melding te maken van iedere handeling die in strijd is met dit uitgangspunt. Ook 
als het gaat om vermoedens. 

Onder ongewenst gedrag verstaan we agressie (zowel verbaal als fysiek) en geweld, discriminatie, 
pesten, seksuele intimidatie, vandalisme, criminaliteit, machtsmisbruik, stalken en extremisme.

Op elke vestiging is een vertrouwenspersoon aangesteld die onafhankelijk is en vragen of 
problemen altijd vertrouwelijk in behandeling neemt.

Klachtencommissie met betrekking tot controle-Visitatiereglement
Alle bedrijven hebben een klachtencommissie Controle-Visitatiereglement. Deze bestaat uit 
twee leden: één lid wordt door de Ondernemingsraad aangewezen en één lid door de bestuurder. 
Heeft een medewerker problemen met een procedure of een klacht over zijn/haar behandeling 
heeft dan kan deze commissie daarvoor worden ingeschakeld. Namens de Ondernemingsraad 
en de bestuurder van het bedrijf behandelt de commissie de klachten met betrekking tot het 
Controle-Visitatiereglement. De commissie vergadert zo spoedig mogelijk nadat een klacht is 
binnengekomen.

expOrt KalFsVlees

italie

DuitslanD

FranKrijK

rest Van eurOpa

neDerlanD

miDDen-OOsten

rest Van De WerelD

34%

16%

15%

5%

7% 

15%

8%
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MVo bij Vandrie group

1 Kwaliteit, samenwerking, duurzaamheid en transparantie. Dat is waar de VanDrie Group als 
familiebedrijf voor staat. Dit betekent dat MVO in de bedrijfsvoering verankerd moet zijn. Op 
dit terrein willen wij vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving.

Onze vijf speerpunten
In 2008 heeft de VanDrie Group de bestaande initiatieven op MVO gestructureerd in vijf 
speerpunten om zo gericht te kunnen werken aan de verdere invulling van haar MVO-beleid. 
De directie heeft de speerpunten vastgesteld. Deze zijn vooral gebaseerd op wat stakeholders 
belangrijk vinden en op ontwikkelingen in de sector.

Vijf speerpunten vormen de kern van ons mVO-beleid:
• Aandacht voor medewerkers
• Aandacht voor ketenpartners en omgeving
• Voedselveiligheid
• Dierenwelzijn
• Cradle to Cradle

Deze vijf speerpunten zijn essentieel voor een verantwoorde productie en liggen steeds sterker 
verankerd binnen onze organisatie. Ook in 2011 zijn stappen gezet op alle vijf deze terreinen. Aan 
de hand van de speerpunten van het MVO-beleid worden de relevante ontwikkelingen in 2011 
weergegeven en de doelstellingen voor 2012 geïntroduceerd. Voor de komende vijf jaar hebben 
wij een aantal heldere strategische prioriteiten voor ogen, ingegeven door ontwikkelingen op 
economisch, ecologisch en sociaal gebied:
• Een nauwe samenwerking met andere spelers in de agrifoodketen, zoals de zuivelketen.
• De relatie met maatschappelijke organisaties zoals diergezondheids- en welzijnsorganisaties 
   verder bestendigen.
• Dierenwelzijn verder versterken.
• Reductie van het gebruik van antibiotica in de kalverhouderij door middel van een 
   ketengestuurde aanpak.
• Het efficiënter inzetten van grondstoffen en het optimaal inzetten van rest- en bijproducten.
• Onderzoek naar nieuwe bronnen van eiwitten en vetten voor diervoeding, mét behoud van 
   kwaliteit zonder concurrentie van eiwitten voor humane consumptie. 
   Door de bevolkingsgroei verwachten we dat eiwitten steeds beperkter beschikbaar zullen zijn. 
   Daarom moeten we nieuwe eiwitbronnen zoeken.
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• De VanDrie Group ziet het als haar maatschappelijke taak bij te dragen aan de voeding van 
   negen miljard mensen in 2050. Wij willen daarom niet alleen kalfsvlees leveren maar ook kennis 
   en kunde delen.

Hoe is mVO georganiseerd bij de VanDrie Group?
De verschillende bedrijfsonderdelen van de VanDrie Group hebben op het gebied van MVO een 
eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen de diverse bedrijven zelf de stappen zetten die bij hen 
passen. De hoofddirectie van de VanDrie Group heeft de eindverantwoordelijkheid en ziet toe 
dat de verschillende initiatieven in lijn zijn met het overkoepelende corporate MVO-beleid. 
Daarnaast is de hoofddirectie verantwoordelijk voor ketenoverstijgende activiteiten op het gebied 
van MVO, zoals de samenwerking met partners in agribusiness. Een goed voorbeeld hiervan is de 
samenwerking binnen de sector voor de ‘Routekaart Vlees’. 

innovaties en kennisontwikkeling
Als lid van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) onderschrijven wij ook sinds eind 
2009 de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Hierin zijn zes punten geformuleerd waar 
de VanDrie Group de komende vijftien jaar concrete resultaten mee wil boeken. Eén van deze 
punten is systeeminnovaties. Als wereldmarktleider ziet de VanDrie Group het als taak om continu 
te innoveren en te investeren in onderzoek binnen de sector. Belangrijke punten hierbij zijn:
• Het bevorderen van diergezondheid en het verbeteren van dierenwelzijn door innovaties in  
   huisvesting en voeding.
• Het geven van managementondersteuning aan kalverhouders.
• Het aanwenden van nieuwe grondstoffen voor diervoeding.
• Voedselveiligheid.
• Productkwaliteit.
• Milieu.

Een denktank van vijf personen houdt zich bezig met onderzoeksrichtingen naar innovaties in 
diervoer- en managementaanpassingen in de kalverhouderij. Daarnaast zijn zeven VanDrie Group 
medewerkers belast met het uitvoeren en uitzetten van onderzoeken. Naast dit onderzoek dat 
volledig in eigen beheer wordt uitgevoerd, werkt de VanDrie Group samen met gerespecteerde 
instituten zoals Wageningen UR. Samen met partners uit de zuivelketen wordt kennis 
uitgewisseld over onderwerpen die voor beide sectoren van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 
diertransport, houderijmethoden en diergezondheid. Ook wordt onderzoek gedaan naar de CO

2-
waarde van nuchtere kalveren, de kalvermelk, het houden van kalveren en tenslotte kalfsvlees.
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MelkVeehouderij
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kalVercentrale

2
kalVerhouderij
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slachterij &
Verwerking
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De kalfsvleesketen bestaat uit 

verschillende schakels die intensief 

samenwerken om tot een veilig, 

kwalitatief hoogwaardig eindproduct te 

komen. Binnen de VanDrie Group wordt 

er al zeer intensief samengewerkt. 

In de komende jaren streeft de 

VanDrie Group naar een intensievere 

samenwerking met schakels buiten de 

VanDrie Group. 



Kalfsvlees in een gezond dieet
Kalfsvlees past in gezond voedingspatroon. Het zit in het derde vak van de Schijf van Vijf van 
het Voedingscentrum, samen met andere vleessoorten, vis, ei en vleesvervangers. Verder bevat 
kalfsvlees veel eiwit, vitamine B en mineralen, zoals ijzer en zink. Door die eigenschappen past 
kalfsvlees binnen een gezond en gevarieerd dieet. De VanDrie Group streeft ernaar mager vlees 
te produceren met voeders die zijn samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De VanDrie Groep is deelnemer aan de Stichting Ik Kies Bewust (IKB), een initiatief om 
consumenten te helpen bij een gezonde keuze. Door een eenvoudig herkenbaar logo wordt 
de consument geholpen om gezondere keuzes te maken. Producten met het Vinkje (voorheen 
het Ik Kies Bewust-logo) bevatten minder verzadigd vet, transvet, zout en suiker. Een aantal 
voorverpakte kalfsvleesproducten van de VanDrie Group heeft dit Vinkje. 

stichting promotie Kalfsvlees
De VanDrie Group ondersteunt de stichting Promotie Kalfsvlees. Deze organisatie geeft 
voorlichting aan consumenten over de kalfsvleessector, dierenwelzijn en de kwaliteit van 
kalfsvlees. De stichting geeft ook kooktips, recepten en voorlichting over de bereiding van 
kalfsvlees en over de etikettering. 

Meer informatie is te vinden op www.kalfsvlees.nl. 
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aandacht Voor 
de Medewerkers2 Wij willen kalfsvlees van de hoogste kwaliteit produceren. Alleen met goed opgeleide en 
betrokken medewerkers zijn we in staat om dat doel te bereiken. De VanDrie Group streeft 
daarom naar een langdurige dienstverband met werknemers die zich constant willen 
ontwikkelen. 

Gezonde medewerkers
De VanDrie Group besteedt veel aandacht aan gezondheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid 
en ontwikkelingsmogelijkheden van onze werknemers. Deze aspecten zijn opgenomen in ons 
kwaliteitssysteem Safety Guard en maken daardoor integraal deel uit van de randvoorwaarden 
voor de productie van kalfsvlees. Naast productie-eisen bevat dit systeem voorschriften op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbij gaat het niet alleen om eigen bedrijven van de 
VanDrie Group maar ook om toeleveranciers. 

Natuurlijk beslist iedere werknemer grotendeels zelf hoe gezond hij of zij leeft, maar de VanDrie 
Group wil de medewerkers toch graag positief stimuleren. Daarom steken we veel energie in 
gezondheidsprogramma’s voor medewerkers, bedrijfsfitness en onderzoek naar werkdruk. 
Bij Ekro informeren we onze medewerkers regelmatig via de weekbrief over gezonde 
leefgewoonten. Het project ‘Fit in je vel’ stimuleert onze medewerkers bovendien om een actiever 
en gezonder leven te leiden. Een medewerker van de afdeling Kwaliteit van de VanDrie Group is 
in maart 2010 gestart met dit project. En met succes, zo zegt hij zelf. “Ik had meerdere doelen: 
afvallen, mijn lichaam sterker maken om minder rug- en knieklachten te krijgen en meer sporten 
voor een betere conditie. Door deelname aan dit project is er bij mij echt een knop omgegaan.” 

We stellen medewerkers in de gelegenheid om eens per vier jaar deel te nemen aan een 
Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Van dit onderzoek is voor de medewerker vooral de ‘fittest’ 
(een test waarmee bepaald wordt hoe fit je bent) interessant. Die tests geven bovendien een 
algemene indruk van de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers. 
Als voedselproducent is de VanDrie Group verplicht om actuele gezondheidsverklaringen van alle 
medewerkers te hebben.
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Ronald Teitsma
Voorzitter Ondernemingsraad, ESA

“Naast medewerker Classificatie bij ESA ben ik al vier 
jaar personeelsvertegenwoordiger. Twee jaar geleden 
is daar een nieuwe functie aan toegevoegd: het 
voorzitterschap van de Ondernemingsraad van ESA.”

“De Ondernemingsraad communiceert direct met de 
locatiedirecteur over diverse onderwerpen, waaronder 
investeringen en milieuaspecten. ESA is sinds 2011 
onderdeel van de VanDrie Group. We zijn nu druk 
bezig met het veranderproject. Er wordt goed naar de 
Ondernemingsraad geluisterd, bijvoorbeeld als het gaat 
om het behoud van de werkgelegenheid.”

“Ik zie de toekomst positief in. De laatste jaren is 
de bedrijfscultuur steeds opener geworden. 
De VanDrie Group ziet dat de samenleving en 
werknemers steeds opener worden en gaat daarin 
mee. Dit waardeer ik zeer en heeft ook een positieve 
invloed op onze interactie met bijvoorbeeld de 
locatiedirecteur.”

Dialoog samen 
aangaan
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arbeidsomstandighedenbeleid
Met het arbeidsomstandighedenbeleid (veiligheid, gezondheid en welzijn) proberen we een 
veilige (ongevalsvrije) en aangename werksituatie te bewerkstelligen. Het uitgangspunt is een 
omgeving waarin zowel een goede geestelijke als lichamelijke gezondheid van iedere medewerker 
wordt gewaarborgd. De dagelijkse zorg voor arbeidsomstandigheden is een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker en is daarom een vast onderdeel van de 
bedrijfsvoering. 

Momenteel is de VanDrie Group bezig met het opstellen van een gestandaardiseerd protocol voor 
het registreren van bedrijfsongevallen. Op elke locatie worden de gegevens nu bijgehouden. 
In 2012 zullen de cijfers volgens dit protocol gecommuniceerd worden.

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de VanDrie Group was in 2011 6,7%. Dit betekent een 
stijging ten opzichte van 2010 toen het ziekteverzuim 5,8% was. Het gemiddelde ziekteverzuim 
in de sector ‘industrie’ (waar de vleessector onder valt) was volgens het CBS 5,2%. De stijging 
van het ziekteverzuim is deels te wijten aan het feit dat de VanDrie Group steeds meer 
consumentenproducten maakt en dat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers steeds hoger 
wordt. Hierdoor gelden er strengere regels in verband met de volksgezondheid. Een medewerker 
wordt sneller gevraagd om thuis te blijven in verband met een mogelijk besmettingsrisico.  

Een aandachtspunt binnen de organisatie is dat de zorg voor ziek personeel steeds meer bij 
de werkgever wordt neergelegd. Samen met de werknemer doen we er alles aan om zijn of 
haar herstel en de terugkeer mogelijk te maken. Daarvoor richten we veel plaatsen in waar 
medewerkers op therapiebasis met minimale lichamelijke belasting weer aan de slag kunnen. Het 
is de bedoeling dat personeelsleden via die plekken kunnen doorstromen naar hun oorspronkelijke 
functie. Deze werkplekken met minimale fysieke belasting worden zo veel mogelijk ingezet in 
het kader van de wet Arbeid naar Vermogen en het re-integratietraject, zoals is afgesproken 
met de arboarts. Diverse bedrijven binnen de VanDrie Group hebben een eigen bedrijfsarts die 
het verzuimspreekuur binnen het bedrijf verzorgt. De bedrijfsarts is de medisch deskundige als 
het gaat om gezond werken. Hij of zij helpt bij het voorkomen van ziekteverzuim, adviseert 
én begeleidt medewerkers en werkgever bij het herstel en de terugkeer naar de werkvloer. 
Medewerkers die niet naar hun oude functie kunnen terugkeren, helpen we doorstromen naar 
een meer passende werkplek. Ook als dat buiten de VanDrie Group is.

OnZe meDeWerKers 
in 2011

• Aantal medewerkers: ± 1.800.
• Verhouding man/vrouw: 
   88% man, 12% vrouw.
• Gemiddelde leeftijd medewerkers: 
   42,6 jaar.
• Gemiddeld aantal dienstjaren: 
   13,9 jaar.
• Medewerkers vast contract:    
   94,8%. 
• Medewerkers tijdelijk contract: 
   5,2%.
• Instroom: 5,0%.
• Uitstroom: 6,2%.
• Reden uitstroom: 
   o Eigen verzoek: 24%.
   o Einde contract bepaalde tijd: 28%.
   o Proeftijd: 12%.
   o Vervroegd uittreden: 12%.
   o In onderling overleg: 9%.
• Aantal nationaliteiten: gemiddeld 6.

ZieKteVerZuim
Bij De VanDrie GrOup
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Ouderenbeleid
Het werk in de slachterijen is fysiek zwaar. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers 
blijft stijgen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van VUT-regelingen en 
het verhogen van de pensioenleeftijd. De belastbaarheid en daarmee de inzetbaarheid van de 
medewerkers die op den duur zelfs tot de 67-jarige leeftijd zullen moeten doorwerken, staat 
op hogere leeftijd onder druk. Het fysiek fit houden van al onze medewerkers is binnen 
de VanDrie Group dan ook een belangrijk aandachtspunt. We bieden oudere medewerkers 
daar waar mogelijk alternatieven aan voor de huidige functie (bijvoorbeeld door opleiding) 
of begeleiden medewerkers indien noodzakelijk naar een externe baan. De CAO Vlees heeft 
een goede regeling, waarbij tegen inlevering van een beperkte hoeveelheid loon een dag per 
week minder kan worden gewerkt. Ook zullen we eventuele verlofoverschotten inzetten. De 
VanDrie Group denkt na over andere maatregelen voor een verantwoorde in- en uitstroom van 
medewerkers. De functies met een minimale fysieke belasting worden hiernaast nu al gebruikt om 
medewerkers dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd een passende werkplek te bieden. 

persoonlijke ontwikkeling
De loyaliteit van onze medewerkers neemt toe als er mogelijkheden zijn om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Middels een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) stimuleren we deze ontwikkeling. 
In 2011 hebben de medewerkers van de VanDrie Group die werkzaam zijn bij de kalverslachterijen 
in Nederland ongeveer ± 13 uur per FTE besteed aan opleidingen.

studiekostenregeling
Medewerkers die bij ons voor onbepaalde tijd in dienst zijn kunnen in aanmerking komen 
voor een studiekostenvergoeding.

We onderscheiden drie categorieën opleidingen:
• De functiegerichte en (voor organisatie en medewerker) noodzakelijke opleidingen
   al of niet opgedragen door de onderneming.
• De andere opleidingen gericht op de huidige of toekomstige functie.
• Een opleiding op initiatief van de medewerker ‘Protocol scholing’ zoals die in de CAO Vlees 
   is verwoord.

resultaten 2011
• Medewerkers in de kalverslachterijen 
   hebben ±13 uur per FTE besteed  
   aan  opleidingen.
• Nieuwe deelnemers zijn toegetreden  
   tot het gezondheidsprogramma 
   ‘Fit in je Vel’.
• Integratie bedrijfsonderdelen van de 
   Alpuro Group.

plannen 2012
• Intensivering van opleiding en 
   training van leidinggevenden op 
   het gebied van communicatie met 
   de medewerker, specifiek gericht op 
   inzetbaarheid en preventie.
• Het opzetten van een 
   gestandaardiseerd protocol voor het 
   registreren van bedrijfsongevallen.
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De VanDrie Group ziet het als haar taak om een rol te spelen in de opleiding van leerlingen uit 
het MBO. Hiertoe biedt de VanDrie Group opleidingsplekken aan voor Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL) op alle niveaus. De opleiding BBL-2 voor medewerkers in de versindustrie levert de 
deelnemers een zogenoemde startkwalificatie op in de vorm van een officieel erkend diploma. 
 
integratie van de alpuro Group
In 2011 is de samenvoeging met de Alpuro Group gestart. De bedrijfsonderdelen van de Alpuro 
Group integreren nu stapsgewijs in die van de VanDrie Group. Het uitgangspunt daarbij is dat de 
huidige waarden binnen het bestaande dienstenaanbod van de VanDrie Group zoveel mogelijk 
zijn en worden behouden. In het kader van deze stroomlijning is besloten om begin 2012 de 
kalvermelkproductie van de vestiging Uddel elders binnen de groep onder te brengen. 
Het produceren van mengvoer/muesli voor kalveren op deze locatie wordt wel voortgezet. 
Als gevolg van dit besluit vervallen in Uddel ongeveer vijftig van de in totaal 81 arbeidsplaatsen. 
Ruim de helft van deze mensen krijgt elders binnen de VanDrie Group een passende functie 
aangeboden. De VanDrie Group is met de vakbonden in gesprek gegaan over een Sociaal Plan 
voor herplaatsing en afvloeiing van de betrokken medewerkers.
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aandacht Voor keten-
partners en oMgeVing3 De VanDrie Group is voorloper in de kalfsvleessector in  diergezondheid en dierenwelzijn. 
Om deze positie te behouden is samenwerking noodzakelijk. Daarom gaan we 
partnerschappen aan met verschillende ketenpartners en stakeholders die zich ook willen 
inzetten voor een goed functionerende kalversector. Dit is de basis waarop we relaties 
aangaan. Samen met leveranciers, afnemers, werknemers en maatschappelijke partijen 
binnen de keten investeren we in voedselveiligheid, het vergroten van dierenwelzijn en het 
verduurzamen van de keten. Daarvoor werken we samen met maatschappelijke partijen zoals 
Wageningen UR, zijn we lid van verschillende organisaties, gaan we de dialoog aan met onze 
kalverhouders en afnemers en bevorderen we internationale relaties voor de verspreiding van 
kennis. De VanDrie Group neemt de uitkomsten van de contacten met onze stakeholders mee 
in haar beleid, bedrijfsvoering en aanpak. Denk hierbij onder andere aan het verminderen van 
het antibioticagebruik. 

Kalverhouders
De kalverhouderijen zijn familiebedrijven. De kalveren zijn eigendom van de VanDrie Group die 
daarmee het grootste deel van het financiële risico draagt. Met een groot aantal kalverhouderijen 
onderhouden we al meerdere generaties een relatie. Het vakmanschap van de kalverhouder 
is cruciaal. Dit vergt verantwoordelijkheid en grote toewijding van zowel de kalverhouder als 
zijn familie. Wij vinden dat bedrijvigheid op het platteland hand in hand gaat met natuur- en 
milieubescherming. De kalverhouderijen dragen door een economische impuls ook bij aan de 
ontwikkeling van een vitaal platteland. 

Van alle kalverhouderijen heeft de VanDrie Group technische gegevens. Hierdoor is veel kennis en 
informatie beschikbaar waarmee de VanDrie Group kalverhouders intensief kan begeleiden. 
De adviseurs van de VanDrie Group bezoeken de veehouders gemiddeld één keer per week. Tijdens 
deze bezoeken delen en bespreken ze ervaringen en nieuwe inzichten in het management van 
de kalverhouderij. Daarbij waarborgen moderne managementsystemen het welzijn van de dieren 
en daarmee ook de hoge kwaliteit van het kalfsvlees. Ook dienen de adviseurs als vraagbaak voor 
veehouders. De zestig adviseurs van de VanDrie Group delen regelmatig kennis en ervaringen uit 
de praktijk en onderzoek met elkaar.
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afnemers
De VanDrie Group produceert kalfsvlees rekening houdend met verschillende levensovertuigingen 
en religies. Ook heeft de VanDrie Group goede relaties met tal van internationale en nationale 
afnemers van kalfsvlees. De belangrijkste afnemers zijn retailers, foodservicebedrijven en 
horecagroothandels. Naast het investeren en onderhouden van bestaande relaties is de 
VanDrie Group continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe markten. De VanDrie Group 
communiceert niet direct naar de consument, maar levert haar afnemers informatie om kalfsvlees 
te vermarkten als een veilig product dat in een gezond dieet past. Klanten kunnen opmerkingen 
of eventuele klachten over onze producten kenbaar maken bij de VanDrie Group. De onderneming 
beschikt over een geïntegreerd klachtensysteem. 

Verspreiden kennis en vakmanschap naar nieuwe markten 
Al jaren investeert de groep in samenwerking en kennisuitwisseling met internationale relaties. 
Via samenwerkingsprojecten in nieuwe markten, bijvoorbeeld in Rusland en Tunesië, kunnen 
we deze landen helpen hun eigen resultaten te verbeteren. In landen waar de melkveestapel 
toeneemt, zoals India, bestaat grote behoefte aan kennis over het houden en verwaarden van 
kalveren. De VanDrie Group is de juiste partner om deze kennis te leveren. Door voortdurend op 
een open manier samen te werken, streeft de VanDrie Group naar wereldwijde synergie in de 
productie van kalfsvlees. 

steun kinderen met het sanfilippo syndroom 
De VanDrie Group ondersteunt de Stichting Kinderen en Kansen (voor kinderen met Sanfilippo 
Syndroom) en Alpe d’HuZes. Daarnaast levert de VanDrie Group regelmatig een bijdrage aan 
kookdemonstraties en verzorgt zij gratis kalfsvlees voor diverse evenementen met een goed doel. 

Over Stichting Kinderen en Kansen: het Sanfilippo Syndroom is nog steeds een dodelijke 
stofwisselingsziekte die bij één op de veertigduizend kinderen voorkomt. De stichting heeft het 
kalf als boegbeeld gekozen als teken van jong leven en hoogwaardig onderzoek. Juist daarom 
steken wij de handen uit de mouwen voor deze organisatie. Daarnaast, en dat is ook een 
voorname drijfveer om Stichting Kinderen en Kansen te ondersteunen, hebben twee kalverhouders 
binnen de VanDrie Group te maken gekregen met het Sanfilippo Syndroom. 
VanDrie Group ondersteunt de fondsenwerving voor onderzoek naar deze aandoening. 
Dit bekostigen wij met behulp van de opbrengsten van de verkoop van kunstkalveren.

resultaten 2011
• Een model opgezet samen met de 
   LTO Vakgroep Kalverhouderij om op 
   reguliere basis overleg te hebben in 
   de sector.
• Structureel in dialoog zijn met    
   ketenpartners houden over onder 
   andere duurzaamheid, dierenwelzijn, 
   voedselveiligheid en transport.
• Financiële ondersteuning Stichting
   Kinderen en Kansen en Alpe d’HuZes.   
   

plannen 2012 
• Meer kennis verspreiden naar    
   nieuwe markten.
• Het model voor regulier overleg in    
   de sector uitbreiden. 
• Dialoog met ketenpartners en
   minstens tien verschillende partijen.
• Verdere ondersteuning Stichting     
   Kinderen en Kansen en Alpe d’HuZes.
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Samen kalveren 
grootbrengen
Henk Kruithof
Kalverhouder VanDrie Group

“Als kalverhouder ben ik verantwoordelijk voor het 
welzijn en de gezondheid van kalveren en natuurlijk de 
voedselveiligheid. Vanaf het moment dat de kalveren 
bij mij op het bedrijf komen totdat ze weer vertrekken.”

“Al sinds 1986 heb ik een samenwerkingsverband met 
de VanDrie Group. Ook mijn vader werkte als samen 
met de VanDrie Group. Natuurlijk komen er wel eens 
andere partijen langs, maar als de samenwerking goed 
is, heb je daar geen behoefte aan. We hechten vooral 
veel waarde aan het bezoek van de rayonbeheerder 
die namens de VanDrie Group elke week op het bedrijf 
komt. Hij fungeert als een soort trainer en adviseert 
ons op allerlei gebieden. Ook wanneer de kalveren een 
keer ziek zijn, is de rayonbeheerder regelmatig bij het 
overleg met de dierenarts.”
 
“Wij hopen in de toekomst op dezelfde transparante 
manier te kunnen blijven samenwerken, open te blijven 
staan voor nieuwe ontwikkelingen en daardoor samen 
tot een positief resultaat te komen. “
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Samenwerken 
met experts
Aalt Dijkhuizen 
Wageningen UR (University & Research centre)

“Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Wageningen UR, een onderzoek- en onderwijsinstelling, 
gericht op vernieuwing in onder andere de 
kalfsvleesketen.”

“Wij hebben nauw contact met de 
VanDrie Group en werken onder andere 
aan projecten voor een verdere verbetering van 
dierenwelzijn en keteninformatiesystemen. 
Gezien de snelle ontwikkelingen op dit terrein en 
de aldoor toenemende consumenteneisen 
verwachten we ook in de toekomst samen 
te blijven werken.”
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Dialoog binnen de sector 
De LTO Vakgroep Kalverhouderij heeft samen met de VanDrie Group een model opgezet om op 
reguliere basis overleg te voeren. Zo kunnen wij kalverhouders tijdig op de hoogte brengen van 
ontwikkelingen binnen de sector en de VanDrie Group. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en 
zekerheid bij kalverhouders. 

• Gezondheidsdienst (GD) 

• TNO

• Universiteit Utrecht

• Mazars Accountants en 

   Belastingadviseurs 

• de Dierenbescherming 

• Stichting Ik Kies Bewust 

• MVO Nederland 

• Food Valley

• Food & Biobased Research (FBR)

• Food & Nutrition Delta

• Wageningen UR 

• Carbohydrate Competence Center 

• CoMore

• COV 

• CLM 

• NIZO® 

• VNO-NCW 

• NVWA

• RDA

• SDa

• SKV

• Rijksuniversiteit Gent

• Life Cycle Engineering

• Ministerie van Economische Zaken, 

   Landbouw en Innovatie

• Ministerie van Volksgezondheid, 

   Welzijn en Sport 

• Provinciale overheden

• Gemeenten

• Lloyds

• Cater with Care

• UECBV

een OVerZicHt Van De 

BelanGrijKste partijen 

Waarmee De VanDrie GrOup 

samenWerKt Op terreinen als 

DuurZaamHeiD, DierenWelZijn, 

VOeDselVeiliGHeiD en 

transpOrt:
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4 De VanDrie Group waarborgt voedselveiligheid, voedselkwaliteit, dierenwelzijn en haar 
sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid (Controlled Quality Veal) door de gehele 
productieketen met het eigen kwaliteitssysteem ‘Safety Guard’. Het fundament van Safety 
Guard is de transparante samenwerking tussen alle schakels in de keten met zijn directe 
en indirecte toeleveranciers. Boven op deze richtlijnen kunnen extra wensen van specifieke 
afnemers worden ingevuld. Daarnaast werken we met andere ketenpartijen aan een solide, 
toetsbaar en transparant ketenkwaliteitssystemen voor alle bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden 
zijn: het kwaliteitssysteem van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) en 
Integrale Keten Beheersing (IKB). Deze ketensystemen zijn de ruggengraat van Safety Guard 
en vormen de basis voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde kalfsvleesproductie. 

safety Guard
Met Safety Guard als geïntegreerd kwaliteitssysteem zijn de afzonderlijke systemen van de diverse 
productielocaties binnen de VanDrie Group één geheel geworden. De basis van Safety Guard 
bestaat uit de ISO 22000 richtlijn en de richtlijnen van ISO 14001. Met Safety Guard streeft de 
VanDrie Group naar een transparante opzet van haar zorgsystemen. Internationaal bekende en 
onafhankelijke certificeringsinstellingen toetsen de systemen voortdurend om zo het proces 
steeds weer te verbeteren. 

Bij de ontwikkeling van Safety Guard is goed gekeken naar nationale en internationale wet- en 
regelgeving. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen en verwachtingen van afnemers en 
consumenten. Als toeleveranciers niet voldoen aan de eisen van Safety Guard helpen we hen hun 
resultaat te verbeteren. Maar als vooruitgang uitblijft, wordt de samenwerking stopgezet.

VoedselVeiligheid
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Voedselveiligheid en traceerbaarheid
Als integrale kalfsvleesproducent waarborgt de VanDrie Group de voedselveiligheid. Dit doen 
we door de geïntegreerde, kwaliteitssystemen voortdurend te optimaliseren. Tevens houden we 
de traceringssystemen sluitend met als doel om één effectief en betrouwbaar traceability- en 
recallsysteem te realiseren. Dit voldoet minimaal aan de eisen van de General Food Law. 

De doelstellingen die voor Safety Guard geformuleerd zijn, sluiten aan bij het MVO-beleid van de 
VanDrie Group. In 2011 zijn onder meer de volgende resultaten behaald: 
• De vernieuwde risicoanalyse is uitgevoerd en wordt regulier onderhouden.
• Een gapanalyse voor ISO 14001 is uitgevoerd en er is een begin gemaakt met de opzet van 
   een milieuzorgsysteem.
• Het onderzoek naar de consequenties van certificering volgens FS22000 is afgerond en de    
   slachterijen zijn gereed voor certificering.

Tevens zijn er belangrijke nieuwe doelstellingen geformuleerd die aansluiten bij dit beleid. 
Dit zijn onder andere:
• Een kader ontwikkelen voor verdere doorvoering van MVO binnen Safety Guard.
• Het kwaliteitsniveau verbeteren binnen de slachterijen door middel van het project 
   ‘Schoon slachten’.
Meer informatie over het Safety Guard-systeem is te vinden op www.vandriegroup.nl/garanties.

Grondstoffen   
De VanDrie Group werkt uitsluitend met gecontroleerde producenten/leveranciers die garantie 
kunnen geven over hoe hun product tot stand komt. Wij controleren het gehele proces en letten 
daarbij met name op voedselveiligheid en benutting (opname, vertering en absorptie door het kalf 
van alle grondstoffen/voeding). De leverancier dient voor elke grondstof specificaties af te geven. 
Pas als de VanDrie Group het productieproces en de grondstoffen heeft goedgekeurd, mogen ze 
worden geleverd. Bij de inname worden de grondstoffen gemonitord met het oog op de productie 
van kalvermelk en ruwvoeder of muesli. 

Melkweg is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de in- en verkoop van zuivelgrondstoffen, 
melkvervangende producten en halffabricaten voor kalvermelkpoeders. Ook stelt Melkweg deze 
diensten beschikbaar aan de gehele nationale en internationale keten.

antibioticagebruik verminderen
Het gebruik van antibiotica staat hoog op de agenda in de Nederlandse veehouderij. 
Onder invloed van de resistentieproblematiek is het gebruik van antibiotica de laatste jaren 

resultaten 2011
• Een nog hygiënischere slacht dankzij      
   het programma Schoon Slachten   
   voor medewerkers.
• Reductie van antibioticagebruik   
   met 27% in de hele kalversector.   
• De sector is gestart met het 
   gebruik van een nieuwe antibiotica-
   residuetest via SKV.

plannen 2012
• Antibiotica verder reduceren door:   
    o Verhogen weerstand van de 
       kalveren.
    o Verbeteren management 
       kalverhouderij.
    o Benchmark en delen van kennis.
    o Homeopathie. 

saFety GuarD cOmBineert 
OnDer anDere De VOlGenDe 
stanDaarDen en externe 
GeDraGscODes:

• Food Safety Supply Chain System
• HACCP 
• GMP+
• GVP 
• BRC
• IFS
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 17025
• ISO 22000
• QS
• SKV
• PVE/IKB
• Codiplan
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in een steeds negatiever daglicht komen te staan. De VanDrie Group vindt dat ze hierin een 
maatschappelijke taak heeft en wil daarom het gebruik van antibiotica in de kalversector 
terugdringen. De sector heeft zelf maatregelen genomen en dit vastgelegd in het ‘Masterplan 
Rationeel Gebruik Antibiotica van de Nederlandse Kalversector’. De totale reductie in de 
kalversector tussen 2007-2010 is 27%. De VanDrie Group werkt op dit gebied samen met 
dierenartsen, voedingsdeskundigen en kalverhouders en richt zich bij verschillende programma’s 
op de 3 V’s: veterinair, voeding en verzorging. 

Samen met de kalverhouders heeft de VanDrie Group ook verschillende vaccinatieprogramma’s 
opgezet. Daarnaast is enkele jaren geleden kleinschalig gestart met het gebruik van 
homeopathische middelen. Inmiddels is gebleken dat een homeopatische behandeling bij een 
juiste toepassing kan helpen in de kalverhouderij. Ook is intussen duidelijk dat kalverhouders met 
enthousiasme de homeopathische middelen inzetten, als ze effectief zijn. Het valt kalverhouders 
op dat kalveren soms sneller genezen bij gelijktijdig gebruik van homeopathie en antibiotica. 
De bedoeling van dit project is om onze kennis van het gebruik van homeopathie binnen de 
kalverhouderij verder te ontwikkelen. Bovendien willen we de inzet van homeopathie stapsgewijs 
uitbreiden naar alle rayonbeheerders en kalverhouders. De specialistische kennis van de dierenarts 
blijft altijd noodzakelijk. Homeopathische middelen dienen enkel ter ondersteuning en kunnen 
soms antibiotica verdringen. 

Afname van het antibioticagebruik valt eveneens te behalen met verschillende management- 
maatregelen. We vangen de kalveren vanaf de melkveehouderij eerst op bij een verzamelplaats, 
waar ze met zo min mogelijk stress een periode in quarantaine verblijven. Vervolgens plaatsten 
we de dieren in homogene groepen bij de kalverhouder. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat er 
minder dieren gevoelig zijn voor infecties in de eerste weken na aankomst. De noodzaak van 
antibioticagebruik om infecties te bestrijden neemt zo af.
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Het welzijn van dieren is nauw verbonden met hun gezondheid. Daarom willen we ze welzijn 
en gezondheid samen door de hele keten heen borgen. Het begint bij de aankoop van het kalf 
en de huisvesting, maar speelt ook een grote rol bij voeding, transport en in de slachterij. 
De VanDrie Group heeft in alle schakels van de keten waarin zij actief is, zowel de 
diergezondheid als het dierenwelzijn effectief geïntegreerd in haar kwaliteitssystemen. 

Binnen de VanDrie Group zijn er vele initiatieven op het gebied van dierenwelzijn, waarvan 
een aantal in dit hoofdstuk besproken wordt. Samenwerking met maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen speelt ook hierin een belangrijke rol. Het samenwerkings- 
verband met de Dierenbescherming laat zien dat oprechte samenwerking kwaliteit levert en 
de keten versterkt.

Vitale kalveren
De melkveehouderij en de kalfsvleesketen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om melk te 
produceren moet een koe een kalf krijgen. De kalveren die de VanDrie Group voor de productie 
van kalfsvlees koopt worden dus niet speciaal voor dit doel gehouden. De VanDrie Group 
verwaardt de kalveren die men niet inzet in de melkveesector. Naast Nederlandse kalveren koopt 
de VanDrie Group ook kalveren van melkveebedrijven uit Noordoost-Europa aan. 
De VanDrie Group ziet het als een gezamenlijk belang voor de melkvee- en kalverhouderij om 
goed samen te werken in de verwaarding van kalveren. Daarom is het belangrijk dat de kalveren 
die de VanDrie Group aankoopt een gezonde start kunnen maken op de kalverhouderij. Om dit 
te garanderen koopt de VanDrie Group alleen vitale kalveren aan. ‘Vitale kalveren’ zijn sterke, 
levenslustige, gezonde kalveren die voldoende antistoffen hebben dankzij goede biestverstrekking 
in de eerste levensuren. De kalveren groeien de eerste veertien dagen na de geboorte goed 
en hebben ze een minimumgewicht van 36 kilogram door de goede verzorging van de 
melkveehouder.

dierenwelzijn

5
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Dierenwelzijnscode 
Dierenwelzijn is moeilijk te objectiveren. Om dierenwelzijn toch zo objectief mogelijk te meten, 
heeft de VanDrie Group de Dierenwelzijnscode ontwikkeld die in 2011 via 
Safety Guard is geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Hiermee kan de bedrijfsvoering van 
de individuele bedrijven worden verbeterd en verduurzaamd. De Dierenwelzijnscode geeft 
richting aan investeringen in de huisvesting. De Dierenwelzijnscode komt voort uit de Europese 
Welzijnsmonitor voor Vleeskalveren. Die heeft de VanDrie Group in 2005-2011 ontwikkeld met 
Wageningen UR, andere Nederlandse kalfsvleesproducenten, het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) (het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV)) en de Dierenbescherming. Met de Welzijnsmonitor Vleeskalveren willen 
we het welzijnsniveau, gerelateerd aan dierkenmerken van blanke vleeskalveren en rosé kalveren, 
op individuele bedrijven bepalen. In 2010 zijn de kwaliteitsparameters online gepubliceerd: het 
hemoglobinegehalte, ziekte, transport, gedrag, het hebben van voldoende drinkwater en het 
verdoven voor slacht. 

Beter leven kenmerk
De VanDrie Group vindt het belangrijk om met verschillende partijen van binnen én buiten de 
dierlijke productieketen samen te werken. Zo tillen we de productkwaliteit en het productieproces 
samen naar een hoger plan. De samenwerking met de Dierenbescherming – we hebben samen de 
komst van het Beter Leven kenmerk mogelijk gemaakt - is daar een goed voorbeeld van. 
Dit kenmerk is een succes omdat het enerzijds inhoud heeft en zich anderzijds tot een must 
ontwikkelt. De onafhankelijke controle-instantie SKV ziet toe op de naleving van de criteria die 
de Nederlandse Dierenbescherming heeft opgesteld. In 2011 maakte de Dierenbescherming 
bekend dat er in 2010 meer dan tweehonderdduizend kalveren werden gehouden onder het 
Beter Leven kenmerk. Het gaat daarbij om de kalveren van de VanDrie Group die één ster krijgen 
voor dit keurmerk. De VanDrie Group werkt samen met internationale partners om nieuwe 
afzetmarkten te zoeken voor kalfsvlees met dit welzijnskenmerk.

Huisvesting
Kalveren van de VanDrie Group worden uitsluitend gehouden in stallen die voldoen aan hoge 
huisvestings- en klimaateisen. De VanDrie Group is voorstander van groepshuisvesting voor 
kalveren. Alle kalveren van de VanDrie Group worden dan ook gehouden in groepen in ruime, 
goed geventileerde en lichte stallen. Samen met stallenbouwers, dierenwelzijnsorganisaties en 
overheden investeren wij in onderzoek naar verbetering van de huisvesting. Afgelopen jaar 
heeft de VanDrie Group zowel zelfstandig als in sectorverband speciaal ontwikkelde vloeren 
getest. In 2010-2011 vond de eerste fase van dit onderzoek plaats: het ontwerp van verschillende 
vloertypen. Vijf alternatieven werden vergeleken met het huidige vloertype. Dit werd op vier 
kalverhouderijen geobserveerd. 

De VanDrie Group en de 

Dierenbescherming kennen een 

lange, vruchtbare samenwerking. 

Zo heeft de VanDrie Group in 

het verleden actief meegewerkt 

aan het overstappen van box- 

naar groepshuisvesting. Sinds 

2009 verkoopt de VanDrie Group 

kalfsvlees met het Beter 

Leven kenmerk met een ster 

van de Dierenbescherming. 

Dat betekent onder andere dat 

de kalveren veel meer ruwvoer 

krijgen. In de toekomst worden 

de kalveren in klimaatgestuurde 

veewagens vervoerd en krijgen ze 

op stal meer leefruimte en een 

zachte plek om te liggen. 

De samenwerking vindt plaats op 

basis van gelijkwaardigheid en 

respect en strekt tot wederzijds 

voordeel.

 

Frank Dales, Directeur 

Dierenbescherming
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Daarbij keek men vooral naar het gedrag en de gezondheid van de klauwen en gewrichten van 
de kalveren. Tussen 2012 en 2014 vindt het ontwerp van complete stallen plaats waarin ongeveer 
tweehonderd kalveren passen. Er zullen uiteindelijk twee alternatieven vergeleken worden op 
meer dan twintig kalverhouderijen. De focus ligt op dierenwelzijn, inclusief diergezondheid, 
technische resultaten en emissie.

transport
Al geruime tijd zet de VanDrie Group zich in voor een zo diervriendelijk mogelijk vervoer 
van kalveren en onderzoek naar verbeteringen op dit vlak. Belangrijke punten hierbij zijn: 
het beperken van de transportduur, een zo goed mogelijk klimaat tijdens het transport en 
gespecialiseerde chauffeurs. 

De VanDrie Group neemt deel aan het GTSKV. Dit is het Garantiesysteem Tracing SKV-
vleeskalveren. Met dit systeem kunnen we op elk gewenst moment nagaan waar de te importeren 
SKV-vleeskalveren zich gedurende het internationale transport bevinden. De tracering van 
kalveren in alle stadia van het transport is van belang, bijvoorbeeld bij de uitbraak van een 
besmettelijke dierziekte.

De groep heeft contracten met veetransporteurs die werken volgens Quality system Livestock 
Logistics. QLL is een Nederlandse kwaliteitsregeling met voorschriften over het transport en 
de verzameling van dieren. Stichting Kwaliteitssysteem Dierenlogistiek beheert deze regeling, 
die is opgezet om dierenwelzijn te bevorderen en om verspreiding van ziekten via transport of 
verzameling te voorkomen. Naast de wettelijk geldende eisen is een aantal bovenwettelijke zaken 
in de regeling opgenomen. De VanDrie Group streeft naar samenwerking met uitsluitend QLL 
gecertificeerde handelaren en transporteurs.

In 2009 heeft de VanDrie Group samen met een vrachtwagenproducent een volledig 
klimaatgestuurde Comfort Class Veewagen ontwikkeld. In deze vrachtwagen zijn minder 
temperatuurschommelingen en ook hangen er camera’s waarmee de chauffeurs het gedrag van 
de kalveren tijdens de rit kunnen zien. Op dit moment worden veertien Comfort Class Veewagens 
gebruikt voor het transport van kalveren van de VanDrie Group. De VanDrie Group maakt 
afspraken met veevervoerders en investeert fors om op deze manier het vervoer van kalveren met 
de Comfort Class Veewagen te stimuleren. 
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Momenteel voert de VanDrie Group een sectorbrede proef uit om transport op een zo 
diervriendelijke manier uit te voeren. In deze proef wordt er gekeken naar het transport zelf en 
de twee weken na transport. De criteria voeding, temperatuur, luchtkwaliteit, wijze en tijd van 
verplaatsen worden bij de kalveren aan de hand van objectieve parameters gemeten. Daarbij 
wordt ook het uiteindelijke effect na het transport meegenomen. Het is een grootschalig 
onderzoek van circa vier jaar. De VanDrie Group overlegt regelmatig met de Dierenbescherming 
om de voortgang van de proeven te bespreken. 

Wanneer de kalveren na het transport zijn aangekomen bij het slachthuis werkt de VanDrie Group 
volgens het just-in-time-principe. Dit houdt in dat de planning zo is ingericht dat de dieren zo 
snel mogelijk na aankomst worden geslacht. Zo hoeven dieren niet onnodig lang te wachten in de 
veewagen of in het slachthuis.

ruwvoeder 
De VanDrie Group opereert in een internationale markt. Om tegemoet te komen aan de wensen 
van afnemers en daarbij het kalverenwelzijn een extra impuls te geven, heeft de VanDrie Group 
veel geïnvesteerd in onderzoek naar de ruwvoederbehoefte van kalveren. Naar aanleiding van 
de uitkomsten van dit onderzoek heeft de VanDrie Group al in 2009 een overeenkomst met de 
Dierenbescherming gesloten. Daarin is afgesproken om de kalveren minimaal twee keer zoveel 
ruwvoeder te verstrekken als wettelijk verplicht. De VanDrie Group vindt het belangrijk om 
het dierenwelzijn te verhogen op alle mogelijke aspecten. Dit betekent dat alle kalveren van 
de VanDrie Group meer ruwvoer krijgen. Samen met Wageningen UR is tussen 2009-2011 een 
programma opgesteld en uitgevoerd om onderzoek te doen naar het bevorderen van natuurlijk 
gedrag van kalveren. Wij signaleren dat kalveren steeds eerder ruwvoeder eten met behoud van 
de vleeskwaliteit. Momenteel lopen er verschillende proeven.  

Kalverhouders van de VanDrie Group verstrekken ruwvoeder (onder andere ruwvoeder muesli) aan 
kalveren. Dit heeft de positieve eigenschappen van ruwvoeder en een hoog nutriëntengehalte. 
De structuur van ruwvoeder muesli zorgt ook voor een stabiel pensmilieu waardoor de 
pensmicroben zich goed ontwikkelen. Een goed ontwikkelde pens levert hoogwaardig 
verteerbaar eiwit op en vervangt op deze manier een deel van de kalvermelk. Door het hoge 
nutriëntengehalte en het stabiele pensmilieu worden maximale efficiëntie, gezondheid en welzijn 
voor het dier bereikt. De investering voor de veehouder op het gebied van arbeid en financiering 
is beperkt.
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peter’s Farm®

Door de overname van de Alpuro Group vorig jaar, is de 
VanDrie Group in het bezit gekomen van 
hét Premium kalfsvleesmerk: Peter’s Farm. 
Dit concept bestaat al sinds 1997 en hanteert vijf 
normen: Kwaliteit, Dierenwelzijn, Traceerbaarheid, 
Zekerheid en Open Informatie. Deze normen sluiten 
goed aan bij de vijf speerpunten van het MVO-
beleid. De Peter’s Farm kalveren leven in kuddes van 
gemiddeld zestig dieren. Op Peter’s Farm gebruiken 
we moderne computertechnologie om het gedrag 
van het individuele kalf te monitoren. De kalveren 
van Peter’s Farm zijn voor de consument ook live te 
bekijken via een webcam en draagt zo dus bij aan 
transparantie. Ook hielden kalverhouders 
Van den Berg en Derks in de zomer van 2011 
een open dag op hun bedrijven. Meer dan 
vijftienhonderd bezoekers kwamen daarop af.

Peter’s Farm Kalfsvlees heeft naast het Vinkje (voorheen Ik Kies Bewust-logo) ook het 
Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Daarnaast onderschrijft 
de Dierenbescherming de onderscheidende pluspunten die Peter’s Farm uniek maken. 
Het Peter’s Farm Kalfsvlees verkopen we onder het Peter’s Farm merk. Nationale en internationale 
slagerijen, de betere horeca en supermarktketens zijn de belangrijkste afnemers. Het belang van 
Peter’s Farm is vergeleken met de totale productie van kalfsvlees misschien beperkt (in termen 
van omzet per kilogram op totaal product kalfsvlees), maar de VanDrie Group wil graag van dit 
concept leren, er synergievoordeel uithalen en het concept verder uitbreiden. 

animal Welfare Officers
Voor de VanDrie Group is dierenwelzijn binnen de slachterij ook zeer belangrijk. Circa tien 
medewerkers zijn opgeleid vanuit de British Retail Consortium (BRC) certificering tot 
Animal Welfare Officer. Dit zijn onafhankelijke toezichthouders die dagelijks toezicht houden 
in de slachterijen en medewerkers begeleiden op het gebied van dierenwelzijn.

resultaten 2011
• De Dierenwelzijnscode via 
   Safety Guard geïmplementeerd 
   in de bedrijfsvoering.
• Veertien Comfort Class Veewagens    
   in gebruik voor het transport van    
   kalveren van de VanDrie Group. 
• Een programma opgesteld samen  
   met Wageningen UR om te    
   onderzoeken hoe het natuurlijk 
   gedrag van de kalveren te 
   bevorderen is.
• In 2010 zijn meer dan tweehonderd- 
   duizend kalveren gehouden onder 
   het Beter Leven kenmerk.
• Een beoordelingsproef van speciaal  
   ontwikkelde vloeren.

plannen 2012
• Productie van (jong) rosé vlees    
   uitbreiden.
• Het aantal kalveren gehouden onder 
   het Beter Leven kenmerk uitbreiden.
• Het verder optimaliseren en 
   uitwisseling van kennis en ervaring
   van het concept Peter’s Farm.
• Het optimaliseren van de 
   verhouding kalvermelk en 
   ruwvoeder.
• Verdere verbetering dierenwelzijn 
   en transport.
• Introduceren en verdere 
   implementatie van de 
   Dierenwelzijnscodecode.
• Voorbereidingen om per 2015 
   alle langeafstandstransporten met 
   Comfort Class Veewagens uit    
   te voeren.
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6 De VanDrie Group wil waarde toevoegen aan alle bij- en afvalproducten. 
Dit Cradle to Cradle-principe is al jaren één van de speerpunten binnen het MVO-beleid. 
Dankzij recycling wordt minder dan 10% van de reststoffen afgevoerd als afval. 
De VanDrie Group is ervan overtuigd dat investeren in markten voor nieuwe bijproducten 
rendeert. Het vijfde kwartier van het kalf (bijproducten/organen) bijvoorbeeld is een 
belangrijk deel van de verwaarding van het kalf. De naam bijproducten of afval doet eigenlijk 
geen recht aan de ‘status’ die deze producten verdienen. ‘Afval’ als kalfslever, kalfszwezerik of 
kalfsniertjes gelden als luxeproducten die vooral in Frankrijk en Italië vaak op de kaart staan. 
Daarnaast is de VanDrie Group op zoek naar nieuwe grondstoffen voor de productie van 
diervoer. Er is mondiaal een toenemende vraag naar zowel plantaardige als dierlijke eiwitten. 
Hierdoor ontstaat druk op de grondstoffen zoals de VanDrie Group deze nu gebruikt. 
De VanDrie Group investeert daarom in het vinden van nieuwe eiwitbronnen die niet gebruikt 
worden voor humane consumptie.   
  
Hergebruik van producten
Volgens het Cradle to Cradle-principe gebruikt de VanDrie Group restproducten uit de keten 
als grondstof voor een ander product.

Kalvermelkpoeder

De VanDrie Group gebruikt veel restproducten uit de kaasmakerij voor de productie van 
kalvermelkpoeder. Wei die niet op grote schaal gebruikt kan worden, benut de VanDrie Group 
als eiwitbron voor kalvermelkpoeder. Door het gebruik van wei is het bestanddeel magere 
melkpoeder verlaagd. De productie van kalvermelk vindt onder andere plaats in Staverden, 
Mijdrecht en Sittard. De productie van kalvermelk bedraagt jaarlijks circa 600.000 ton. 

Mestverwerking

Door inspanningen van de VanDrie Group verzamelen en scheiden veel kalverhouders hun mest. 
Met dit scheidingsproces wordt een waardevolle droge meststof verkregen die onder meer als 
mestkorrels in het winkelschap bij diverse tuincentra in heel Nederland liggen. De natte fractie die 
overblijft na het scheidingsproces is van hoge kwaliteit. Hieraan wordt magnesium toegevoegd 
zodat het struviet vormt en als kunstmest wordt opgeslagen. Het resterende water kan zonder 
verdere behandeling via het oppervlaktewater worden afgevoerd. Via vergisting van de mest uit 
de slachterij wordt groene stroom opgewekt. Zo leveren bedrijven een substantiële bijdrage aan 
het oplossen van het mestoverschot en bieden zij een alternatief voor kunstmest.

cradle to cradle
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Zout

Een ander voorbeeld van recycling is het zout dat wordt gebruikt bij de conservering van 
kalfshuiden. Daarvoor is kwalitatief hoogwaardig zout nodig. Het overtollige zout dat
overblijft na conservering van de kalfshuiden wordt verzameld en voor een collega-verwerker 
van koeienhuiden. Koeienhuiden zijn minder kwetsbaar waardoor zout van iets mindere kwaliteit 
geschikt is.

Huiden

Ook de kalfshuiden verwaarden we maximaal. Wij leveren verse kalfshuiden aan een Nederlandse 
schoenenfabrikant. Speciaal voor deze schoenenfabrikant worden de huiden niet gezout. Voor de 
schoenenfabrikant heeft dit als voordeel dat zij de huiden minder hoeft te bewerken en hierdoor 
ook minder chemicaliën hoeft te gebruiken. Voor de VanDrie Group betekent dit dat we minder 
zout gebruiken en minder pekelwater produceren.

milieuvoetafdruk
Bij het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen gelooft de VanDrie Group in samenwerking 
en dus in een sectorbrede aanpak. Ons doel is om de broeikasvoetafdruk van de productie van 
kalfsvlees verder te verlagen. Om deze reden heeft de VanDrie Group geparticipeerd in het 
initiatief ‘Visie en actieprogramma Routekaart Vlees’ (zie ook: www.routekaartvlees.nl). 
Dit initiatief beschrijft de kansen voor energiebesparing en verduurzaming tot 2030 voor vlees, 
vleeswaren en snacks, kortweg de vleessector. Er komen concrete voorbeelden aan bod waarmee 
bedrijven zelf aan de slag kunnen. Parallel daaraan is een actieprogramma uitgewerkt voor de 
hele sector. Op basis van de Routekaart Vlees heeft de VanDrie Group doelen gesteld. 
Het referentiejaar is 2008. De VanDrie Group streeft naar een logistieke optimalisatie voor zowel 
grondstoffen als eindproducten. 

Doelstellingen:
• Grondstoffen: In 2015 komt 85% van de grondstoffen uit een straal kleiner dan 
   2.000 km, 75 uit een straal kleiner dan 1.000 km, 50% uit een straal kleiner dan 500 km, 
   25% uit een straal kleiner dan 250 km.
• Voor de productie van kalvermelk en ruwvoeder: 2% minder energie per jaar gebruiken,    
   30% Greenhouse Gas (GHG ) in 2020 gebruiken en 20% duurzame energie 
   in 2020 gebruiken.
• Voor het koelen in de slachterijen wil de VanDrie Group via energie-efficiënte maatregelen voor    
   het koelen en innovaties in de keten 30% energie besparen in 2030.
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transport
In 2011 ontving Navobi, onderdeel van de VanDrie Group, een Lean and Green-intentieverklaring 
voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Dat betekent dat Navobi zich committeert aan 
een CO2-reductie van meer dan 20% in vijf jaar tijd. In het plan van aanpak geeft een bedrijf 
aan welke maatregelen zij binnen de organisatie neemt om de doelstellingen te realiseren. 
Het Programma Duurzame Logistiek, ondergebracht bij Connekt, ondersteunt 250 vooroplopende 
bedrijven op het gebied van duurzame logistiek. Die reduceren hun CO2-uitstoot in een tijdvak 
van vijf jaar met meer dan 20% en verhogen tegelijkertijd hun winstgevendheid.

Eén van onze leveranciers heeft de Lean and Green Award ontvangen en gaat nu bovendien 
rijden met dual fuel trucks. Dit zijn duurzame trucks waar een gasinjectiesysteem aan de 
dieselmotor is toegevoegd. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot substantieel verminderd.
 
milieubeleid
De VanDrie Group accepteert haar verantwoordelijkheid voor het milieu in de totale keten waarin 
zij actief opereert. Dit impliceert tevens dat het milieubelang gelijkwaardig is aan economische, 
wettelijke, gezondheids- en veiligheidsbelangen in de bedrijfsvoering. Dit dient meegenomen te 
worden in de belangenafweging.

Het milieubeleid van de VanDrie Group is conform de richtlijnen van ISO 14001 ontworpen 
om alle mogelijke nadelige milieueffecten van activiteiten in het verleden en het heden te 
herkennen, nauwkeurig te onderzoeken en te beperken.

Dit beleid wordt geïmplementeerd door middel van:
• Het voorkomen van lucht- en waterverontreiniging.
• Het voorkomen van en/of herstellen van bodemverontreiniging.
• Het verlagen van het geluidsniveau.
• Het zuinig omgaan met energie en waar mogelijk te zoeken naar duurzame energie.
• Het voorkomen van afval. Waar het ontstaan van afval onvermijdelijk is, 
   wordt gezocht naar mogelijkheden dit afval op één of andere wijze te hergebruiken.
•Vermijden van het gebruik van stoffen en materialen waarvan is bewezen dat dit onacceptabel    
   is voor het milieu en de gezondheid of veiligheid van werknemers, klanten en omwonenden.

resultaten 2011
• Certificering van het Milieu 
   Management Systeem van KSA
• KSA behaalde als eerste    
   VanDrie Group-bedrijf het  
   ISO 14001-certificaat.

plannen 2012
• Al onze leveranciers toetsen en 
   monitoren op de omgang met 
   milieuaspecten.
• Streven om voor de productie van 
   ruwvoeder muesli 100% 
   groene stroom te gebruiken, 
   afkomstig van Nederlandse 
   melkveehouders.
• Onze bedrijven Oukro en Ekro het 
   ISO 14001-certificaat laten behalen.
• Ons zoutverbruik verminderen door 
   meer kalfsvellen vers te leveren.
• In ons bedrijf Oukro de energie 
   die vrijkomt bij de productie 
   van perslucht hergebruiken voor 
   warmwatervoorziening.
• Reduceren CO

2 in de productie van    
   kalvermelk 2000 - 2015 met 33%.
• Energie- en milieubesparende    
   investeringen bij de Italiaanse   
   VanDrie Group bedrijven.

40



milieu management systeem
Binnen de VanDrie Group besteden we structureel aandacht aan ons energie-, gas- en 
waterverbruik. We benchmarken dit sectoraal om de prestatie te vergelijken met andere 
soortgelijke bedrijven. KSA (Kalverslachterij Aalten) behaalde in november 2011 als 
eerste bedrijf van de VanDrie Group het ISO 14001-certificaat. In 2010 heeft KSA een 
Milieu Management Systeem opgezet dat in 2011 is gecertificeerd. Dit systeem is gebaseerd op 
de principes van ISO 14001 en besteedt aandacht aan diverse milieuaspecten: geluidshinder, geur, 
waterverbruik, waterverontreiniging, afval en energieverbruik. Alle Nederlandse bedrijven van 
de VanDrie Group hanteren de principes van ISO 14001. Bovendien gaan we bij onze leveranciers 
na hoe zij omgaan met milieuaspecten. Bij nieuwe leveranciers spreken we hier van tevoren over. 
Onze leveranciers zijn bezig met het milieu. Een aantal bedrijven is al ISO 14001 gecertificeerd. 

meerjarenafspraak
Ekro is één van de twaalf Apeldoornse bedrijven die zich in 2011 heeft aangesloten bij een 
landelijk project om het energiegebruik steeds verder terug te dringen. Het project gebruikt een 
methode die het mogelijk maakt om jaarlijks 2% energie te besparen. 

energiebesparingsbox
De VanDrie Group hecht er waarde aan dat werknemers bewust met energie omgaan. Daarom is in 
2010 de energiebesparingsbox voor medewerkers geïntroduceerd. Als onderdeel van de campagne 
‘Energiebewustwording thuis en op het werk’ heeft de VanDrie Group deze box aangeboden. 
Deze tool maakt werknemers ervan bewust hoe zij zelf kunnen bijdragen aan energiebesparing, 
zowel thuis als op de werkvloer. De box bevat onder andere een energiemeter, schakelaars 
om sluimerverbruik te reduceren, een douchecoach, waterbespaarders voor kranen en een 
tijdschakelklok. In 2011 hebben werknemers lovend gereageerd op de energiebesparing die 
zij dankzij de tool hebben bereikt.

Verpakkingsmateriaal
De VanDrie Group werkt ook aan het einde van de kalfsvleesketen samen met partners aan een 
verdere verduurzaming van de keten. Zo gebruiken we speciale verpakkingen waardoor het vlees 
langer houdbaar blijft. Dat betekent minder bederf en daardoor minder transportbewegingen 
(circa 40%) en dus ook lagere transportkosten. Voor het drukwerk passen we 
FSC-gecertificeerd papier en bio-inkt toe. De kartonnagebedrijven gebruiken FSC-plakpapier. 

milieuVOetaFDruK 
per slacHtinG 
per slacHterij is inZicHtelijK GemaaKt Wat 

Het enerGie-, Gas- en WaterVerBruiK per 

slacHtinG is:
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7 Sinds 2006 publiceert de VanDrie Group jaarlijks een MVO-verslag voor alle directe en 
indirect betrokkenen binnen de kalversector. Dit zijn (potentiële) klanten, medewerkers, 
leveranciers (veehouders), stakeholders, ketenpartners en andere geïnteresseerden. 

Om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van deze betrokkenen hanteert de 
VanDrie Group de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) en de criteria van de 
Transparantiebenchmark van het ministerie van EL&I. De GRI-richtlijnen gelden als wereldwijde 
standaard voor duurzaamheidsrapportages en maken het mogelijk de prestaties van verschillende 
organisaties te vergelijken. De GRI-standaard is tot stand gekomen na een internationaal 
consultatieproces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instanties. 
Deze richtlijnen liggen ten grondslag aan de keuze voor de thema’s en onderwerpen in dit 
MVO-verslag. Ook zijn de richtlijnen leidraad voor de dataverzameling en rekenmethodes van de 
milieu- en sociale indicatoren. Dit MVO-verslag voldoet aan GRI niveau C, self-declared. 
De GRI-tabel én verklarende begrippenlijst met gehanteerde definities www.vandriegroup.nl/mvo 
kunt u vinden op de website van de VanDrie Group. Daar vindt u ook de MVO-verslagen van 2006 
tot 2011. 

De onderwerpen en thema’s die in het MVO-verslag worden besproken, zijn bovendien ingegeven 
door maatschappelijke ontwikkelingen op economisch, milieu en sociaal gebied uit 2011. 
Voorbeelden van trends die in dit verslag aan bod zijn gekomen: het verslechterde economische 
klimaat in afzetgebieden, de oplopende grondstofprijzen, de schaars wordende grondstoffen en 
de werknemer die gemiddeld genomen ouder wordt. 

reikwijdte 
Van het Verslag
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Tweejaarlijks verschijnt er een uitgebreid MVO-verslag. Om in het tussenliggende jaar ook de 
inspanningen op het gebied van MVO kenbaar te maken, verschijnt er een beknopte digitale 
MVO-rapportage. Dit MVO-verslag rapporteert over de periode 1 januari 2011 tot en met 
31 december 2011 en heeft betrekking op alle bedrijven waarin de VanDrie Group Holding een 
meerderheidsbelang heeft. Wanneer de gegevens van 2011 niet bekend waren, is gebruik gemaakt 
van de gegevens van 2010. Dit is expliciet vermeld. 

De kwantitatieve gegevens die wij in dit MVO-verslag hebben gepresenteerd, zijn gebaseerd 
op gegevens uit de financiële systemen, het kwaliteitssysteem Safety Guard en het 
personeelsmanagementsysteem van de VanDrie Group. De VanDrie Group verzamelt deze 
gegevens op het hoofdkantoor.

De VanDrie Group heeft ervoor gekozen dit verslag niet extern te laten verifiëren. Naast dit 
MVO-verslag produceert de VanDrie Group jaarlijks een jaarverslag dat ter inzage op
het hoofdkantoor ligt. Dit financieel verslag is wel extern gecontroleerd door 
Mazars Paardekoper Hoffman Accountants N.V.

Gegevens met betrekking tot de veiligheid en arbeidsomstandigheden van werknemers zijn 
beschikbaar in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit ligt ter inzage op het hoofdkantoor. 
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Holland 

VanDrie Group
Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
Holland
T +31 (0)297 287872
F +31 (0)297 283848

Afdeling Corporate Affairs
T +31 (0)55 5492152
E contact@vandriegroup.com 
www.vandriegroup.com

Van Drie
Nijverheidsweg 13-15
Mijdrecht
P.O. Box 159
3640 AD Mijdrecht
Holland
T +31 (0)297 287872
F +31 (0)297 283848
E vandrie@vandrie.nl 
www.vandrie.nl

Navobi Holland
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 5-7
P.O. Box 3050
3850 CB Ermelo
Holland
T +31 (0)577 409911
F +31 (0)577 409239
E navobi@navobi.nl 
www.navobi.nl

Tentego
Nijverheidsweg 11
Mijdrecht
P.O. Box 84
3640 AB Mijdrecht
Holland
T +31 (0)297 280700
F +31 (0)297 288046
E tentego@vandrie.nl 
www.vandrie.nl

Schils
Dr. Nolenslaan 121
Sittard
P.O. Box 435
6130 AK Sittard
Holland
T +31 (0)46 4599900
F +31 (0)46 4599999
E info@schils.com 
www.schils.com

Melkweg
Joh. Bosboomlaan 50
Ede
P.O. Box 486
6710 BL Ede
Holland
T +31 (0)318 695495
F +31 (0)318 641651
E trade@melkweg.com 
www.melkweg.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 395395
F +31 (0)180 395350
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 5492192
F +31 (0)55 5492184
E ekro@ekro.nl 
www.ekro.nl

KSA Aalten
Industriestraat 5
Aalten
P.O. Box 66
7120 AB Aalten
Holland
T +31 (0)543 474145
F +31 (0)543 476525
E info@ksa.nl 
www.ksa.nl

Oukro
Laan van Malkenschoten 90
Apeldoorn
P.O. Box 20274
7302 HG Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 5492190
F +31 (0)55 5428137
E info@oukro.nl  
www.oukro.nl 

Stichting Promotie Kalfsvlees
Laan van Malkenschoten 100
Apeldoorn
P.O. Box 20095
7302 HB Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 5334039
F +31 (0)55 5492118
E info@kalfsvlees.nl
www.kalfsvlees.nl

ESA
Saba 9
Apeldoorn
Postbus 732 
7300 AS Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 5498222
F +31 (0)55 5498200
E info@esafoods.com
www.esafoods.com
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Peter’s Farm
Saba 9
Postbus 732 
7300 AS Apeldoorn
Holland
T +31 (0)55 5498299
F +31 (0)55 5498290
E info@petersfarm.com
www.petersfarm.com 

Germany

Eurolat
Hommericherstrasse 25
51789 Lindlar
Deutschland
T +49 (0)220 796460
F +49 (0)220 796462
E gmbh@t-online.de

België

Van Drie Kalverhouderij
Pontfort 128
2470 Retie
België
T +32 (0)14 377483
   +32 (0)14 377639
F +32 (0)14 371794
E info@vandriekalverhouderij.be 
www.vandriekalverhouderij.be 

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

italie

Zoogamma
Strada Borgosatollo 5/a
25016 Ghedi (BS)
Italia
T +39 030 9034411
F +39 030 9034428
E info@zoogamma.it
www.zoogamma.it

Kalmi Italia
Via S. Maria 28
25015 Desenzano (85)
Italia
T +39 030 9121826
F +39 030 9121827
E info@kalmiitalia.it
www.kalmiitalia.it

France

Sobeval
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 3027373
F +33 (0)55 3027393
E contact@sobeval.com 
www.sobeval.com

Vals
Avenue Louis Lescure
Z.I. Boulazac
24759 Trelissac Cedex
France
T +33 (0)55 3027373
F +33 (0)55 3027393
E contact@sobeval.com 
www.sobeval.com 
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VanDrie Group

Corporate Affairs

P.O. Box 20095 

7302 HB Apeldoorn

Holland

T +31 (0)55 5492152

F +31 (0)55 5492156

E info@vandriegroup.com

www.vandriegroup.com


