Agrifirm =

Verantwoordelijkheid
nemen
Maatschappelijk jaarverslag 2010

schakel in succes

Loruma

Voorwoord
Eten is een belangrijke levensbehoefte. We staan voor grote uitdagingen in onze
voedselvoorziening. In 2050 moeten we wereldwijd naar verwachting 9 miljard

mensen voorzien van een voedzame en gevarieerde maaltijd. Daarnaast moeten
voedsel en andere producten uit de landbouw op een verantwoorde manier

geproduceerd worden. Ook met oog voor de eisen uit de lokale omgeving, zodat
boeren en tuinders het respect krijgen dat ze verdienen.

Agrifirm is klaar om een bijdrage te leveren aan deze toekomst. Klaar om boeren en
tuinders te ondersteunen bij de productie van vlees, zuivel, eieren, graan, suiker en

talloze andere landbouwproducten. Klaar om producten en diensten te ontwikkelen
die de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij helpen te voldoen aan de eisen van de

toekomst. De fusie tussen Cehave Landbouwbelang en Agrifirm in 2010 heeft hierbij

een extra kans gecreëerd. De kans om kennis, innovaties en deskundige medewerkers
uit beide ondernemingen ook op dit terrein elkaar te laten versterken.

Onder de strategie van Agrifirm zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke pijlers.
In dit eerste maatschappelijk jaarverslag van ons nieuwe bedrijf laten we aan de

hand van vijf schakels zien hoe we concreet onze verantwoordelijkheid nemen en

een bijdrage willen leveren aan een duurzame voedselproductie: nu en in toekomst.

Kees Sijssens

CEO Agrifirm

AgriFirm
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Schakel
in succes
Agrifirm is een coöperatie waarin circa 15.000 Nederlandse ondernemende
boeren en tuinders hun kracht hebben gebundeld. Die bundeling biedt
duurzaam voordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders,
zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

“Als ondernemende boer heb je
een ondernemende coöperatie
nodig die het verlengstuk van
je bedrijf wil zijn. Dat moet
Agrifirm waarmaken door
meerwaarde te leveren aan de
leden. Dat Agrifirm een
coöperatie is, vind ik een grote
plus. Dat maakt je tot een
sterke handelspartner.”
Roelof Otten, akkerbouwer (Geesburg)

Een nieuw bedrijf vormen uit twee fusiepartners is een prachtige uitdaging. In 2010
zijn de coöperaties Agrifirm in Meppel en Cehave Landbouwbelang in Veghel deze

uitdaging aangegaan. Sinds 1 juni 2010 is er sprake van één Coöperatie Agrifirm U.A.
gevestigd in Apeldoorn. Een nieuwe onderneming met duidelijke kern- en

merkwaarden die de markt herkent. Een onderneming die als ‘schakel in succes’
fungeert voor boeren en tuinders. Agrifirm is nu in heel Nederland actief in de
veehouderij en akker- en tuinbouw. Daarnaast hebben we een internationaal

netwerk van dochterondernemingen. We leveren producten en diensten voor de

voeding van dieren en de teelt van gewassen. We onderscheiden ons als dé partij
die klanten oplossingen biedt voor een beter resultaat.
Coöperatie

Agrarische ondernemers zijn van vitaal belang voor de samenleving. Ondernemende
boeren en tuinders zijn zich daarvan bewust en spelen sinds jaar en dag in op

maatschappelijke ontwikkelingen. Rond 1900 richtten boeren en tuinders de eerste

coöperaties op. Daarmee stonden ze samen sterker in onder meer kennisontwikkeling
en de aan- en verkoop van producten. Dit principe is nu, ruim een eeuw later, nog
steeds van kracht. Agrifirm is daarvan, als coöperatie van circa 15.000 boeren en
tuinders, het levende bewijs.
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Merkwaarden
• betrokken

Agrifirm denkt en handelt altijd vanuit
de klant. De vragen en problemen
waar ondernemers in de praktijk

tegenaan lopen, zijn ons uitgangspunt
bij het ontwikkelen van oplossingen,
producten en diensten. De

betrokkenheid van onze medewerkers
komt voort uit hun persoonlijke

affiniteit met de agrarische sector.

• innovatief

Agrifirm is koploper in vernieuwingen
door het aanbieden van nieuwe

producten, kennis en concepten. In

marktbenadering en productinnovatie
zijn we vooruitstrevend.

• resultaatgericht

Agrifirm biedt oplossingen die gericht
zijn op het resultaat van de klant.

Missie

Uiteraard is de rol van de coöperaties meegegroeid met de ontwikkelingen in markt
en maatschappij. Daarbij zijn de belangen van de leden doorslaggevend. De missie
van Agrifirm luidt dan ook: duurzaam waarde creëren voor de leden.

Dit doen we door boeren en tuinders te ondersteunen met duurzame, rendabele

concepten voor het bereiken van een optimaal resultaat. Vergroting van de waarde

van onze onderneming, door versterking van onze marktpositie en rendabele groei,
komt via winstuitkering weer terug bij onze leden.
Kernwaarden en ambitie

Agrifirm staat voor samenwerken, eerlijk zaken doen en kwaliteit.
Agrifirm staat met prijs en service concurrerend in de markt. Zowel in omzet als in

imago willen we onze marktpositie verder versterken. Door voorop te lopen in kennis
en innovatie én door de klant centraal te stellen in onze advisering. Binnen en buiten

Al onze producten dragen bij aan een

hoger rendement voor boer of tuinder.

• duurzaam

Alleen een duurzame land- en

tuinbouw is toekomstbestendig.

Dit is uiteindelijk de enige vorm die

maatschappelijk wordt geaccepteerd

(license to produce). De medewerkers
van Agrifirm geloven in de noodzaak
en haalbaarheid van een duurzame
land- en tuinbouw.

Feiten en cijfers

• Coöperatie met ca. 15.000 leden
• Bestuurd door Raad van

Commissarissen (12 leden)

Nederland willen we ons marktaandeel uitbreiden door autonome groei en

• Ca. 3.100 FTE

opgeleide medewerkers die oprecht geïnteresseerd zijn in hun klanten. Agrifirm

• 17 dochterondernemingen; actief

rendabele overnames. Om deze ambitie waar te maken, werken we met goed

beschikt over een sterke centrale afdeling Research & Development, het Agrifirm

Innovation Center, en ook Vitamex en Agrifirm Plant hebben eigen R&D-afdelingen.
We investeren dus in innovatie en werken daarbij op basis van ‘leading concepts’.
Daarmee bieden we duurzame en vernieuwende concepten waarmee klanten
kunnen inspelen op de uitdagingen van vandaag en morgen.

• Hoofdkantoor in Apeldoorn

in Nederland, België, Duitsland,

Frankrijk, Spanje, Roemenië, Hongarije,
Polen, Oekraïne en China

• Omzet: A 2 miljard

• Winst (EBIT): A 37,2 miljoen

Agrifirm =

Kiezen voor
duurzaamheid

"Agrifirm maakt belangrijke
stappen op weg naar
duurzaamheid. Dat begint
bij het verkrijgen van
informatie, het opbouwen
van kennis en het
ontwikkelen van een visie.
Daar vloeien vanzelf
innovaties uit voort die
leiden tot een duurzamere
business. Ik vind het mooi
dat Agrifirm duidelijk heeft
gekozen voor een grondige
en eigen aanpak."
Hans Blonk, milieuadviseur

Duurzaamheid en innovatie zijn voor Agrifirm belangrijke merkwaarden
en pijlers onder de strategie. We hebben de ambitie om met onze
bedrijfsactiviteiten onderdeel uit te maken van duurzame voedselketens
en zo bij te dragen aan een gezonde wereld voor toekomstige generaties.
Daarnaast zien we investeren in duurzaamheid als een belangrijke
voorwaarde voor continuïteit. Voor onze eigen onderneming, maar ook
voor die van boeren en tuinders.
Onze boeren en tuinders opereren in zeer competitieve markten. Prijzen voor zuivel,
vlees, eieren, granen, etcetera worden bepaald op internationale markten met een

sterke concurrentie. Duurzame oplossingen moeten daarom ook financieel rendabel
zijn. Dit uitgangspunt is geen belemmering voor onze ambitie, maar verscherpt

juist onze focus. Zeker ook omdat onze innovatiestrategie voor het grootste deel
samenvalt met onze duurzaamheidstrategie: efficiënte productie van

levensmiddelen met gezonde planten, een gezonde bodem en gezonde dieren
en het optimaal benutten van reststromen uit de levensmiddelenindustrie.
Schakels in de keten

Kenmerkend voor de duurzaamheidstrategie van Agrifirm is dat we als bedrijf niet

enkel onze eigen activiteiten onder de loep nemen. Agrifirm analyseert nadrukkelijk
alle schakels in de keten: van de teelt van grondstoffen tot en met het moment dat

het voedsel bij de consument op het bord ligt. Binnen elke schakel liggen knelpunten
en kansen voor verdere verduurzaming.
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De vijf duurzame schakels
van Agrifirm
Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm is uitgewerkt
in vijf thema’s.

1

Werken aan verantwoorde
grondstoffen

2

Verantwoord
produceren

3

Efficiënt voeden
en voeren

4

Bijdragen aan duurzaam
consumentenaanbod

5

Investeren in
medewerkers

Agrifirm stelt zich dan ook steeds de vraag: ”Kan ons bedrijf op het betreffende

onderwerp een substantiële invloed uitoefenen?” Want we zijn van mening dat onze
bijdrage moet komen vanuit onze kerncompetenties. Daarbij is een centrale rol

weggelegd voor onze eigen medewerkers. Hun veiligheid, welzijn, betrokkenheid en

motivatie vormen de kern van duurzaam ondernemen. Het duurzaamheidsbeleid van
Agrifirm is uitgewerkt in vijf schakels. In dit verslag lichten we per schakel onze
duurzaamheidsprestaties toe.
Dilemma’s

Natuurlijk leidt onze duurzaamheidsambitie ook tot dilemma’s. Agrifirm wil deze

helder benoemen en met de coöperatieleden en de omgeving een dialoog aangaan
over de verschillende onderwerpen. We realiseren ons dat we actief zijn in

verschillende (deel)markten. In elke markt spelen weer geheel eigen thema’s. Daarom
hebben we onze stakeholderdialoog gestructureerd conform ISO 26000, waarbij we
ons richten op markten waar wij een marktaandeel van meer dan 20% bezitten.

"Zonder winstgevendheid
van onze leden kan er
nooit sprake zijn van
duurzaamheid"
Ruud Tijssens, Directeur CSR

Verankering van het beleid

Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm is verankerd in de kernactiviteiten van onze

gehele organisatie. Het hart van het beleid wordt dan ook gevormd door activiteiten

van onze werkmaatschappijen. De verantwoordelijkheid hiervoor op corporate niveau

ligt bij de directeur CSR, die vanuit het hoofdkantoor een initiërende en coördinerende
rol vervult. Innovaties vanuit het Agrifirm Innovation Center spelen daarbij een
belangrijke rol.

Agrifirm
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Agrifirm =
Werken aan
verantwoorde
grondstoffen
Duurzaam produceren begint vooraan in de keten: bij het
inkopen van verantwoorde grondstoffen. Als grote partij
in de markt van diervoeders, zaaizaden, meststoffen en

gewasbeschermingsmiddelen zien wij dit nadrukkelijk als
onze verantwoordelijkheid. Agrifirm verwerkt grote

hoeveelheden restproducten uit de levensmiddelenindustrie
tot hoogwaardig diervoer. Bovendien stimuleren we actief
een duurzame teelt van eiwitrijke grondstoffen.

Werken aan verantwoorde grondstoffen

47,5%
van alle droge grondstoffen die
Agrifirm in veevoer verwerkt
(4,4 miljoen ton) bestaat uit

restproducten uit de levens-

middelenindustrie. Voeders voor
melkvee bestaan voor 67% uit
restproducten. Voeders voor

varkens en pluimvee voor 41% en

38%. 27% van de restproducten die
Agrifirm verwerkt is sojaschroot.

De natte grondstoffen die Agrifirm
gebruikt (2,2 miljoen ton) bestaan
voor 100% uit restproducten.

% restproducten in
verschillende landen

1

Melkvee

Nederland 64,2% • Duitsland 75,7%
Polen 63,4%

2

Varkens

Nederland 37,4% • België 34,8%
Duitsland 46,1% • Polen 39,1%
Hongarije 35,1%

Duurzame soja

Sojaschroot, het deel van de sojaboon dat je overhoudt als je de plantaardige olie
eruit perst, is een belangrijke grondstof voor eiwitrijke diervoeders. Wereldwijd

neemt de vraag naar soja voor toepassingen in voedsel, diervoeding en biobrandstof
sterk toe, en daarmee ook de teelt ervan. Het grootste deel van deze soja is

afkomstig uit Noord- en Zuid-Amerika. Het is belangrijk dat het areaal soja op een
verantwoorde manier wordt uitgebreid en bijvoorbeeld niet ten koste gaat van

tropisch regenwoud. Om dit te stimuleren is in 2006 de Round Table on Responsible
3

Leghennen

Nederland 33,5% • België 31,2%
Duitsland 33,5% • Polen 29,5%
Hongarije 39%

Soy (RTRS) opgericht. In dit internationale platform zijn sojatelers, verwerkers,

handel, gebruikers en maatschappelijke organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds
en Solidaridad verenigd. Agrifirm is hierbij aangesloten.

In 2010 heeft de RTRS criteria voor een duurzame teelt van soja vastgesteld. .

Vooruitlopend daarop heeft de Nevedi namens de veevoerindustrie in 2010 al

140.000 ton duurzame sojaschroot ingekocht volgens vergelijkbare criteria. Samen
4

Vleeskuikens

Nederland 49,2% • België 31,7%
Polen 31,7% • Hongarije 34,3%

met andere Nederlandse bedrijven heeft Agrifirm ook een landelijk samenwerkingsverband opgericht: de Taskforce Duurzame Soja. Deze taskforce stimuleert het werk
van de RTRS en voert regelmatig overleg met overheid en maatschappelijke
organisaties over de bijdrage die vanuit Nederland geleverd kan worden.

Agrifirm
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Eiwit van Eigen Erf

In 2010 is Agrifirm het proefproject ‘Eiwit van Eigen Erf’ (Triple E) gestart. Doel
van het project is om te onderzoeken op welke wijze in Nederland geteelde

In het project 'Eiwit van
Eigen Erf' onderzoekt
Agrifirm de mogelijkheden
om verschillende eiwitrijke
gewassen in Nederland te
telen en te gebruiken als
grondstof voor diervoer.

eiwithoudende gewassen een bijdrage kunnen leveren aan de eiwitvoorziening voor
de veevoederindustrie, als vervanging van bijvoorbeeld geïmporteerde soja. Vanuit
dit project hebben acht akkerbouwers in West-Brabant als proef veertig hectare

veldbonen geteeld. Door veredeling van de veldboon door de jaren heen, is in deze

proef een productie gerealiseerd van 6,3 ton per hectare. Dit is aanzienlijk meer dan
de ongeveer 3 tot 4 ton per hectare die in de conventionele teelt gebruikelijk is.

Uit analyses is bovendien gebleken dat de veldbonen uitstekende eiwitten bevatten

voor varkens- en pluimveevoer. Hiermee is een goede stap in de richting gezet om de
teelt van eiwitrijke gewassen in Nederland in de toekomst rendabel te maken.

Daarnaast onderzoekt Agrifirm de mogelijkheden om verschillende andere eiwitrijke
gewassen in Nederland te telen en te gebruiken als grondstof voor diervoer.

Dochterbedrijf Cehave Pasze (Polen) werkt samen met lokale akkerbouwers om de

teelt van soja in Polen mogelijk en aantrekkelijk te maken. In andere landen met een
landklimaat zijn hiermee al successen behaald. Agrifirm wil ook de mogelijkheden
voor sojateelt in Nederland verkennen.
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tarwe:
food, feed,
fuel?
Böcs

Györ
Boedapest

Kaba

Donau

1

Hongarije

Lokaal geteelde tarwe is in
Hongarije een belangrijke

grondstof voor diervoerders.

Maar door het gunstige klimaat
is Hongaarse tarwe van

hoogwaardige kwaliteit, en dus
ook uitstekend te gebruiken als

grondstof voor levensmiddelen

zoals brood en pasta. Omdat de
vraag naar tarwe voor

menselijke consumptie stijgt,
zoekt Agrifirms Hongaarse

dochterbedrijf Kabai Táp actief

naar alternatieve grondstoffen
voor diervoeders.
Hergebruik van restproducten uit de levensmiddelenindustrie

Bij de productie van alle levensmiddelen, van brood, margarine, bier, suiker en frites

tot bijvoorbeeld sinaasappelsap, blijven restproducten over die niet geschikt zijn als

Amsterdam

voedingsmiddelen voor de mens. Daarnaast hebben producenten te maken met
een groot aantal restpartijen. Al deze producten zijn, mits in een uitgekiende

Rijn

samenstelling, uitstekend geschikt als grondstof voor diervoeders.

Maas

2
Agrifirm werkt actief aan hergebruik van restproducten in diervoeders, zodat deze
niet verloren gaan als afval. We doen hier uitgebreid onderzoek naar en breiden

activiteiten op dit gebied steeds verder uit in Europa. Zo is dochterbedrijf Profarm

erin gespecialiseerd om brood, banket, koek en chips te verwerken tot hoogwaardige
diervoedergrondstoffen. Het bedrijf zorgt voor het hele recycleproces: van

inzameling en logistiek tot verwerking en kwaliteitsondersteuning voor zowel
veevoerklanten als de leveranciers.

Nederland

Nederlandse tarwe is minder
geschikt voor menselijke

consumptie. Wel wordt veel

Nederlandse tarwe gebruikt
voor de productie van bio-

ethanol. Daardoor daalt ook

hier de beschikbaarheid van
tarwe voor diervoeder.

2

Agrifirm =
Verantwoord
produceren
De tweede schakel in het duurzaamheidsbeleid van

Agrifirm bestaat uit onze eigen bedrijfsactiviteiten: van
de verwerking van grondstoffen tot en met de levering

van onze producten aan de klant. Als organisatie hebben
we hier maximale controle over. Bepalende factoren

voor de verduurzaming van ons productieproces zijn
energieverbruik en transport en logistiek. Deze zijn

direct gerelateerd aan de beschikbaarheid van eindige
grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen.

Verantwoord produceren

5%

van de energie die Agrifirm in 2010
heeft gebruikt, was afkomstig

uit hernieuwbare bronnen zoals
zonnecellen of windturbines.

Voeders Van den Berghe (België)

gaf het goede voorbeeld: in 2010
heeft deze dochteronderneming
zowel gas als elektriciteit voor
100% groen ingekocht.

Gebruik hernieuwbare
energie werkmaatschappijen

Convenant

In 2008 heeft de Nederlandse agrosector samen met de Rijksoverheid het convenant
‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor
schone energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De diervoedersector heeft hierbij de ambitie vastgelegd om de broeikasgasemissie
in 2020 met 30% te verminderen ten opzichte van 2005. Daarnaast gaat de sector

het energieverbruik jaarlijks met 2% verminderen. Binnen Nederland sluit Agrifirm
zich hier uiteraard bij aan.

1

Voeders Van den Berghe
(België) 100%

2

Strahmann en Kofu
(Duitsland) 30%

3

Cehave Pasze (Polen) 10%

4

Vitamex 11%

5

Bongard 30%

Een van de volgende stappen om ons
energieverbruik nog meer inzichtelijk
te maken is het bepalen van het

energieverbruik per ton geproduceerd
eindproduct.

Energieverbruik

Binnen de gehele Agrifirm Group - zowel in Nederland als internationaal - staat

duurzame energie en het terugdringen van het energieverbruik hoog op de agenda.
Voeders Van den Berghe in België geeft het goede voorbeeld: in 2010 heeft deze
dochteronderneming zowel gas als elektriciteit voor 100% groen ingekocht.

Bovendien is geïnvesteerd in een nieuwe compressor en een nieuwe stoomketel,

die samen leiden tot een energiebesparing van 13% op jaarbasis. Uit een energiescan
is gebleken dat verdere energiebesparing voornamelijk mogelijk is door
productinnovaties en organisatorische aanpassingen.
Tankopslag

Agrifirm Feed in Veghel heeft afgelopen jaar een nieuwe, zeer goed geïsoleerde

tankopslag voor voedervetten gebouwd. In deze nieuwe tankopslag is geen extra

energie nodig om de vetten vloeibaar te houden. Hiervoor wordt de restwarmte van

de compressoren gebruikt. Ook de installatie van nieuwe machines voor het mengen
van vloeistoffen in voeders heeft het energieverbruik verlaagd.

AgriFirm
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"Door klanten per boot te
bevoorraden in plaats van per
vrachtwagen, besparen we op
jaarbasis heel veel transportkilometers. Ook levert het ons
tijdwinst op, omdat de
administratieve afhandeling
veel sneller gaat.“
Janneke van Dijk
(hoofd verkoopbinnendienst Pre-Mervo)
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Energieverbruik Agrifirm 2010

Gas: 12,75 miljoen m3, elektriciteit: 152 miljoen kWh, olie: 600.000 liter, steenkool:
13.000 ton. Het totale elektriciteitsverbruik is deels gebaseerd op een schatting.
Energie-index

Een energiescan bij Voeders Van den Berghe in België heeft inzichten opgeleverd

over hoe we vanaf 2011 per locatie de energieprestaties van Agrifirm gaan monitoren.
We werken aan een uniform indexeringssysteem voor energieverbruik en voor

CO2-uitstoot, waarmee we de prestaties van de verschillende productielocaties

op dit gebied kunnen meten en vergelijken. Voor onze Nederlandse locaties werken
we hierbij samen met brancheorganisatie Nevedi en Agentschap NL.

Transport en logistiek

Transport en logistiek zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van
het totale energieverbruik en de totale CO2-uitstoot. Het is belangrijk
om het aantal benodigde kilometers te beperken en ons transport op

Groen dak
voor CCL
Nutricontrol

een zo efficiënt en energiezuinig mogelijke manier te organiseren. Binnen

Dochterbedrijf CCL Nutricontrol

Enkele voorbeelden:

dak laten aanleggen om het

de Agrifirm Group zijn op dit gebied verschillende initiatieven gestart.

Transport BV, een dochteronderneming van Agrifirm Feed Nederland,
vervangt jaarlijks een aantal vrachtwagens door energiezuinigere

varianten. Eind 2010 hebben 28 van de 95 trucks motoren die voldoen

aan de Euro 5-norm, de strengste Europese richtlijn voor de uitstoot van

schadelijke stoffen. Ook rijden de vrachtwagens in twee ploegen, waardoor
er minder auto’s nodig zijn. Het aantal ‘lege’ kilometers is beperkt door een

slimmere planning en samenwerking met Voeders Van den Berghe (België).
Bongardt, Profarm en Bonda, handelsbedrijven van droge en natte

coproducten door heel Europa, hebben in 2010 gezamenlijk nieuwe

vestigingen geopend in Berlijn (D) en Ancenis (Fr). Omdat deze locaties
dichtbij klanten en leveranciers liggen, wordt het aantal transportkilometers aanzienlijk verminderd.

Abemec, dealer van tractoren, multipurpose machines en landbouwwerk-

in Veghel heeft in 2010 een groen
laboratorium beter te isoleren.

Dit is een dak dat bedekt is met
een laag sedumplanten. Een

groen dak houdt warmte tegen

in de zomer en kou in de winter.
Op die manier neemt het

energieverbruik voor koeling en

verwarming van het gebouw af.
Bovendien beschermt de

groenlaag de dakbedekking, zodat
die minder snel slijt. Natuurlijk

ziet een groen dak er ook gewoon

erg leuk uit, al moeten de plantjes
bij CCL Nutricontrol nog wel even
groeien.

tuigen, geeft jaarlijks zo’n 200 chauffeurs een opleiding in het gebruik van

deze voertuigen en zelfrijdende machines. Onderdeel van de training is het
verlagen van het brandstofverbruik door ‘zuinig rijden’.

Pre-Mervo, producent van diervoedermixen met vitamines en mineralen,
is in 2010 samen met Agrifirm begonnen met het bevoorraden van grote

klanten - mengvoerfabrieken - per boot in plaats van per vrachtwagen. De
aanvoer van grondstoffen vond al over het water plaats. Door aanpassing

van de vergunning is het sinds eind 2009 ook mogelijk om vanuit de haven

van Utrecht per schip leveringen te verzorgen. Deze nieuwe bevoorradingsmethode werkt uitstekend voor klanten die grote hoeveelheden afnemen

en zelf aan het water liggen. Per week vertrekken er nu twee schepen met
elk 500 ton MervoBest vanuit Utrecht naar klanten. Dat staat gelijk aan
ongeveer 30 vrachtwagentransporten van elk 100 km enkele reis.

CCL, het analytisch expertisecentrum van Agrifirm, richt de logistieke
routes voor aanlevering van analysemonsters zo efficiënt mogelijk in.

Daarbij probeert het bedrijf waar mogelijk aan te sluiten op logistieke

netwerken van (grotere) klanten, collega-laboratoria en koeriersbedrijven.
Hierdoor wordt het aantal transportkilometers beperkt.

Agrifirm Winkel BV, de organisatie achter de Welkoop- en

Boerenbondwinkels, heeft met de franchisegever afspraken gemaakt over
het zo gecomprimeerd en geconcentreerd mogelijk bevoorraden van de
winkels. Op die manier is veel minder transport nodig.

1

Vegetatielaag

2

Substraatlaag

3

Filterlaag

4

Drainagelaag

5

Beschermlaag

6

Dakbedekking
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Agrifirm =
Efficiënt voeden
en voeren
Door de verwachte groei van de wereldbevolking naar 9 miljard

mensen en veranderde consumptiepatronen moet de productie
van voedsel in 2050 verdubbeld zijn ten opzichte van 2010.
Efficiënt benutten van eindige grondstoffen is één van de

sleutels om dit te kunnen realiseren en ook de ‘ecologische
footprint’ van voedselproductie te beperken: de totale

benodigde hoeveelheid biologisch productief grond- en

wateroppervlak. ‘Efficiënt voeden en voeren’ is de kern van

de bedrijfsstrategie van Agrifirm. We hebben veel kennis en
expertise om planten en dieren optimaal te laten presteren.

Efficiënt voeden en voeren

Feedmiles en landuse

Agrifirm volgt de herkomst van haar
veevoedergrondstoffen. Op basis
hiervan wordt elk jaar berekend

hoeveel landbouwgrond nodig is
voor de teelt van gewassen en

hoeveel transportkilometers nodig
zijn voor de aanvoer van

grondstoffen. Om inzicht te krijgen
in de efficiëntie van de hele keten
wordt berekend hoeveel

landbouwgrond en transport er in

totaal nodig zijn voor de productie
van 1 kilogram melk, varkensvlees,
pluimveevlees of eieren. Deze
hoeveelheid landbouwgrond

(‘landuse’) wordt uitgedrukt in

vierkante meters; de transportafstand (‘feedmiles’) in km.

Meer informatie over de berekening
van landuse en feedmiles staat op
www.agrifirm.com.

5
4
3
2

Eieren 4,4 m2/kg

Pluimveevlees* 4,0 m2/kg

Varkensvlees* 4,0 m2/kg

Melk 0,99 m2/kg

1

Rendement

‘Efficiënt voeden en voeren’ is ook het leidende thema in onze innovatiestrategie.

Al onze producten en diensten zijn gericht op het efficiënt voeden en voeren van de
gewassen en dieren van onze klanten. Belangrijk oogmerk daarbij is een optimaal

rendement voor onze leden en klanten en een goed rendement van de onderneming.
Agrifirm vertaalt 'efficiënt voeden en voeren' in de akker- en tuinbouwsector naar

het minimaliseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en het

optimaliseren van de opbrengst per hectare. Binnen de veehouderij ligt de focus op

een verdere verhoging van de productie van vlees, melk en eieren per kilogram voer

7.407 km

6.347 km

4.147 km

2.174 km

en op een goede gezondheid van de dieren.
Precisielandbouw

GPS, ICT en slimme sensoren maken het mogelijk om gewassen per vierkante

meter nauwkeurig de voedingsstoffen en behandeling te geven die ze nodig hebben.
Planten kunnen hierdoor optimaal produceren en tegelijkertijd wordt verspilling van
voedingsstoffen, bestrijdingsmiddelen of beregening sterk gereduceerd.

* levend gewicht
AgriFirm
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Yara N-sensor

Precisielandbouw is een belangrijk aandachtsgebied van Agrifirm Plant. Zo adviseren
we onze klanten over het gebruik van de Yara N- sensor bij bemesting. Deze sensor
berekent aan de hand van de hoeveelheid gereflecteerd licht de optimale

“De N-sensor levert een
grote besparing op, doordat
je veel gerichter doseert.
Dat scheelt niet alleen
kosten, maar is ook nog
eens beter voor het milieu.”
Harold Zondag,

akkerbouwer (Biddinghuizen)

hoeveelheid stikstof voor iedere plek op het veld, zodat de dosering steeds kan

worden aangepast. Variabele bemesting leidt tot betere opbrengsten en minder
uitstoot van broeikasgassen. Akkerbouwer Harold Zondag uit Biddinghuizen is

testgebruiker van de Yara N-sensor. Sinds 2008 werkt hij samen met Agrifirm aan

het optimaliseren van variabele bemesting en loofdoding bij met name aardappelen.
De N-sensor vindt Zondag een uitkomst. “Het installeren van de hard- en software

kost wel even wat moeite, maar daarna kost de sensor nauwelijks extra werk. Terwijl
hij een grote besparing oplevert, doordat je veel gerichter doseert. Dat scheelt niet
alleen kosten, maar is ook nog eens beter voor het milieu.”
Efficiënte voerconcepten

Agrifirm Feed werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe diervoerconcepten,
met als doel de prestaties en gezondheid van de dieren te verbeteren.
Kernvoerconcept vleeskuikens

In 2010 is het kernvoerconcept voor vleeskuikens op de markt gebracht. De

dieren worden gevoerd met een speciaal kernvoer dat wordt gemengd met hele

tarwekorrels. Voordeel van dit concept is dat pluimveehouders deze tarwe kunnen
aankopen van akkerbouwers in de buurt. Dit voorkomt onnodige bewerking en
transport en levert op die manier energiebesparing op. Ontwikkeling van dit

kernvoerconcept heeft bovendien geleid tot een sterke verbetering van de groei

en voederconversie van kuikens die dit voer krijgen. De dieren groeien efficiënter
en hebben minder voer nodig om op het juiste gewicht te komen.
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Air Line [2.0]
60%

fosfaat

30%

stikstof

10-20%

uitstoot van
broeikasgassen

In 2008 brachten we het vlees-

varkensvoer Air Line [2.0] op de markt.
Deze innovatie in de markt voor

vleesvarkenvoeders zorgt voor 60%

minder fosfaat en 30% minder stikstof
in de mest en tegelijkertijd voor een

hogere groei en lagere voerconversie.
Ervaringen op praktijkbedrijven laten
daarnaast zien dat met Air Line [2.0]
een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen met 10 tot 12%
Minder antibiotica in diervoeders

Agrifirm heeft de ambitie om in 2011 te stoppen met de productie van gemedicineerd
voer, voer waarin antibiotica is verwerkt. Dit is vastgelegd in afspraken die in de

veevoedersector zijn gemaakt binnen de brancheorganisatie Nevedi. Gemedicineerde
voeders worden gebruikt om varkens en pluimvee koppelsgewijs tegen ziekten te
behandelen. Door te stoppen met de productie hiervan wordt naar verwachting
het gebruik van antibiotica in de veehouderij beperkt. Daarnaast heeft Agrifirm

mogelijk is. Op deze manier heeft het
product een positief milieueffect op
de gehele varkensketen. In de

afgelopen twee jaar heeft Air Line [2.0]
zich bewezen in de praktijk. De

verkoopcijfers zijn sterk gestegen.
Terugdringen fosfaatoverschot

afspraken gemaakt met ZLTO, Topigs en Vion om de eigen adviseurs op te leiden

Om het fosfaatoverschot in Nederland

antibioticagebruik in de veehouderij, dus ook buiten de voeding om. In de reductie

afgesproken dat verbeterde varkens-

om veehouders te kunnen adviseren over het terugdringen van het gehele

van gemedicineerde voeders zijn inmiddels al grote stappen gezet. Sinds 2007

heeft Agrifirm het antibioticagebruik in diervoeders al met 54% teruggedrongen.
Geïndexeerd antibioticagebruik in varkensvoeders*

2007
2008

2009
2010

100%
85%
67%
46%

* Informatie afkomstig van voormalig Cehave landbouwbelang

Organische bemesting

Agrifirm Plant onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van vloeibare en

stapelbare organische mest in akkerbouwgewassen. Hiermee kunnen we lokale
mineralen optimaal benutten, kringlopen sluiten en het gebruik van kunstmest
beperken. Jaarlijks verhandelt Agrifirm ongeveer 450.000 ton organische mest.

aan te pakken hebben LTO en Nevedi

voeders in Nederland voor 10 miljoen kg
minder fosfaat in varkensmest moet en
zorgen. De verkoopcijfers van Air Line

[2.0] zijn om te rekenen naar bespaarde
hoeveelheden fosfaat in varkensmest
ten opzichte van het gebruik van
conventioneel varkensvoer.

2008: 30.788 kg fosfaatreductie

(0,31 % van het fosfaatoverschot
varkensvoerspoor)

2009: 145.528 kg fosfaatreductie
(1,46 % van het fosfaatoverschot
varkensvoerspoor)

2010: 247.680 kg fosfaatreductie

(2,48 % van het fosfaatoverschot
varkensvoerspoor)
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Agrifirm =
Bijdragen aan
duurzaam
consumentenaanbod
De vraag naar en mogelijkheden voor nieuwe marktconcepten
voor levensmiddelen nemen steeds verder toe. Gezondheid
en duurzaamheid spelen daarin een belangrijke rol.

Consumenten krijgen hierdoor meer keus en voedingsketens
worden duurzamer. Nederlanders kopen bijvoorbeeld steeds
meer biologische producten. In de eerste drie kwartalen van
2010 verkochten de supermarkten zelfs 20 procent meer
biologische producten dan in 2009 (Bron: CBL).

Bijdragen aan duurzaam consumentenaanbod

70%

van het biologische
graan naar de
consumentenmarkt.

30%

Ruime keuze

70%

Agrifirm levert producten en diensten aan veehouders, akkerbouwers en tuinders.

We produceren niet voor de consumentenmarkt. Wel vinden we het belangrijk dat
onze klanten de consument een ruime keuze kunnen bieden van producten die

aansluiten op de huidige ontwikkelingen. Ook wij passen ons assortiment hierop aan.

Biologische
granen
Agrifirm heeft een sleutelrol in de
Nederlandse markt voor

Zo leveren we voeders die het mogelijk maken dat koeien melk produceren met meer
onverzadigde vetten. Daarnaast hebben we een breed scala aan biologische voeders,
meststoffen, zaaizaden en zaaigranen, speciaal voor biologische boeren. We

adviseren hen bovendien over het biologisch houden van dieren. De verkoop van

biologische voeders is gegroeid van 10.000 ton in 2008 naar 20.000 ton in 2009 en
30.000 ton in 2010.

biologisch graan. Zo’n 80 tot 85%

AH ‘puur&eerlijk’ scharrelkippenvlees

baktarwe, haver, rogge, gerst,

Albert Heijn onder het label ‘AH puur&eerlijk’ worden verkocht. Dit eigen merk van

van de biologisch geteelde

spelt en blauw maanzaad wordt

verhandeld via de graanpool van

Agrifirm. Daarbij fungeren we als
intermediair tussen telers en
verkopers, waarbij we onze
leveranciers verschillende

mogelijkheden bieden voor

Agrifirm Feed Nederland produceert het diervoer voor de scharrelkippen die bij

AH staat voor producten die met extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu zijn

geproduceerd. Agrifirm is in heel Noord-Nederland de leverancier van kuikenvoer
aan de pluimveehouders die AH van het scharrelkippenvlees voorzien. Bovendien
adviseren we ze over hun stalinrichting op basis van de Europese richtlijnen voor
scharrelvlees. Het vlees draagt één ster van het Beter Leven Kenmerk van de
Dierenbescherming.

opslag, bewerking en

Winkelformules voor het buitenleven

70% van het biologische graan

Met deze winkels willen we klanten helpen het buitenleven beter te beleven.

vermarkting. Op dit moment gaat
naar de consumentenmarkt. De
overige 30% wordt verwerkt in

veevoer en komt dan in de vorm
van biologische eieren, melk of
vlees beschikbaar voor de
consument.

Agrifirm Winkel BV is de organisatie achter onze Welkoop- en Boerenbondwinkels.
BoerenBond/Welkoop wil in Nederland hét merk zijn van producten en diensten voor
tuin en dier. Een succesvol merk, waar de klant zich mee verbonden voelt. Dit succes
blijkt wel uit het feit dat we in 2010 twee nieuwe winkels hebben geopend in

Dronten en Werkendam. Ook zijn drie vestigingen dit jaar verhuisd. Uiteraard zijn
bij de bouw en verbouw van deze nieuwe winkels de nodige energiebesparende
maatregelen genomen.

AgriFirm
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Agrifirm =
Investeren in
medewerkers
De medewerkers van Agrifirm maken het verschil!

Daarom investeren we in onze medewerkers. Dit vertalen
we niet alleen in uitstekende primaire en secundaire

arbeidsvoorwaarden, maar ook in goede opleidings- en

trainingsmogelijkheden. Voor een organisatie waarin kennis
en innovatie zo bepalend is, neemt ontwikkeling van de

medewerkers immers een belangrijke plaats in. Daarom

zetten wij bijvoorbeeld Performance Management in als
prestatiebeloningssysteem om onze medewerkers te
helpen groeien en hun ambities te verwezenlijken.

Investeren in medewerkers

2010

Investering in training
en opleiding (J per FTE)

Amsterdam

Rijn
Maas

1

NEDERLAND

Feed Nederland F 601,Bonda F 252,Plant F 638,Exlan F 2.183,Oldambt F 520,Pre-Mervo F 627,CCL F 750,Abemec F 272,Winkel BV F 232,-

Investeren

Brussel
Maas

2

Investeren in mensen begint bij de nieuwe generatie. Agrifirm kiest er bewust voor

om jonge, goed opgeleide mensen kansen te bieden om hun kennis in de praktijk te

BELGIË

Voeders Van den Berghe F 1.070,Vitamex F 615,-

brengen. Binnen alle onderdelen van onze onderneming bieden we stage -en

afstudeerplaatsen aan voor studenten. Samenwerking met het (agrarisch) onderwijs
is immers van groot belang voor de toekomst van onze sector.

Deskundige, gedreven collega’s willen we graag binnen de organisatie behouden.
Berlijn

Onze doelstelling is dan ook om doorstroom van eigen talenten naar (internationale)
managementfuncties te stimuleren. Zo zijn wij een schakel in het succes van onze
mensen.

Donau

3

duitsland

Kofu en Strahmann F 90,Bongardt F 0,-

Fusie Cehave landbouwbelang - Agrifirm

De fusie tussen Cehave en Agrifirm per 1 juni 2010 was een ingrijpende operatie die

invloed heeft gehad op alle onderdelen van het bedrijf. Uiteraard bracht de fusie ook
voor onze medewerkers de nodige veranderingen met zich mee. Vaak ten goede: de
nieuwe organisatie biedt nieuwe kansen op ontwikkeling. Maar helaas hebben wij

Warsaw
Wista

4

sociaal plan met als uitgangspunt ‘van werk naar werk‘ willen wij zorgvuldig en
betrokken zijn bij deze negatieve kant van een fusie. Boventallige werknemers

worden actief begeleid door een professioneel mobiliteitsbureau, met vaak als

POLEN

Cehave Pasze F 305,-

resultaat nieuw werk binnen of buiten de onderneming.

Tijdens de voorbereiding en in de eerste fase van de fusie hebben onze mensen

Boedapest
Donau

5

ook afscheid moeten nemen van collega's vanwege de fusie. Middels een goed

enorm veel werk verricht om de nieuwe organisatie een goede start te geven. Om
iedereen te bedanken voor deze inzet vond op 13 november 2010 het Fusie-Event

plaats. Ruim 2500 Nederlandse Agrifirmers en hun partners kwamen bij elkaar in
HONGARIJE

Kabai Táp F 107,-

Nijkerk om kennis te maken met hun nieuwe collega’s en samen het glas te heffen op
de nieuwe organisatie. Het evenement had een internationaal karakter, om te laten
zien in welke landen Agrifirm actief is. Van een Duitse Bierstube tot en met een

waarzegster uit de Balkan: aan alles was gedacht om er een mooi feest van te maken.

AgriFirm
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Opleiding en training

Investeren in medewerkers betekent investeren in goede opleidingen en
trainingen. Daar ligt immers de belangrijkste sleutel tot innovatie en tot

gemotiveerde, competente medewerkers. Op verschillende manieren stimuleren
wij onze mensen om zich te (blijven) ontwikkelen. Een paar voorbeelden:
Medewerkers die bepaalde diploma’s missen, maar wel de bijbehorende

werkervaring hebben, kunnen een traject doorlopen voor het verkrijgen van een

ervaringscertificaat. Hierin is vastgelegd over welke competenties zij beschikken,

Goed opgeleide,
kundige medewerkers
zijn een voorwaarde
om onze klanten de
kwaliteit, kennis en
service te kunnen
bieden die zij van ons
verwachten. Nu én in
de toekomst.

zodat zij dit kunnen aantonen als dat nodig is.

Onze werknemers in Hongarije hebben de mogelijkheid om gratis Engelse les te

volgen. Een vakgerichte basiskennis Engels verbetert het functioneren en vergroot
bovendien hun mogelijkheden binnen ons bedrijf.

Een groep hoger opgeleide ‘young employees’ van onder de 35 jaar komt enkele

keren per jaar bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. In 2010 hebben
de jonge medewerkers twee conferenties gehouden, over financiën en

verandermanagement. Naast werkinhoudelijke zaken is er uiteraard ook ruimte
voor sociale activiteiten.
Medezeggenschap

Bijna elke dochteronderneming van Agrifirm heeft een eigen ondernemingsraad,
die een vertegenwoordiging vormt van de medewerkers. De Centrale

Ondernemingsraad bestaat weer uit een afgevaardigde van elke OR uit Nederland.
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2010

Aantal arbeidsongevallen
met verzuim

Amsterdam

Rijn
Maas

1

NEDERLAND

Feed Nederland: 11 (838 FTE)
Bonda: 0 (88 FTE)
Plant: 2 (359 FTE)
Exlan: 0 (16 FTE)
Oldambt: 0 (28 FTE)
Pre-Mervo: 0 (67 FTE)
CCL: 0 (76 FTE)
Abemec: 1 (175 FTE)
Winkel BV: 0 (380 FTE)
Brussel
Maas

Tevens is er een eerste European Workers Council (EWC) -bijeenkomst geweest.

2

Het EWC zorgt middels internationale afgevaardigden per Europees land voor

BELGIË

Voeders Van den Berghe: 1 (41 FTE)
Vitamex: 3 (510 FTE)

betrokkenheid bij en medezeggenschap over bepaalde onderwerpen die meerdere
landen aangaan.

Berlijn

evenementen

Agrifirm vindt het belangrijk dat medewerkers het bij ons naar hun zin hebben.

Op de werkvloer, maar ook op sociaal gebied. Om een goede sfeer en onderlinge
contacten te stimuleren vonden er ook in 2010 verschillende activiteiten plaats.

Donau

3

In Hongarije organiseerde onze dochteronderneming de jaarlijkse sportdag.

Omdat de afstanden tussen de locaties te groot zijn om gezamenlijk te sporten,

gingen medewerkers zowel in Kaba als in Györ onderling de sportieve strijd aan.

duitsland

Kofu en Strahmann: 1 (84 FTE)
Bongardt: 0 (14 FTE)

Warsaw

Cehave Pasze in Polen organiseert jaarlijks de traditionele familiedag. Deze dag

wordt elk jaar op een andere vestiging georganiseerd, zodat iedereen kennismaakt
met alle Poolse fabrieken. In 2010 was de dag in het dorp Sypniewo. Er waren

Wista

4

allerlei activiteiten voor jong en oud en natuurlijk ontbraken ook eten, drinken

POLEN

Cehave Pasze: 5 (132 FTE)

en muziek niet.

Boedapest

Op 3 en 4 juli 2010 hield Agrifirm een open dag op de productielocatie Veghel.

Donau

Ruim 7000 bezoekers namen een kijkje in de twee fabrieken, waar in totaal

650.000 ton varkensvoer per jaar wordt geproduceerd. Medewerkers verzorgden
rondleidingen en gaven toelichting op de innovaties en processtappen in de

fabrieken. Bijzonder onderdeel was de officiële opening van de nieuwe Profarmfabriek op het terrein.

5

HONGARIJE

Kabai Táp: 2 (180 FTE)

Ongevallen gedefinieerd als 'ongeval met
verzuim eigen medewerkers'.

Organogram Agrifirm group
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Compound
Feed
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Agrifirm
Feed NL

Agrifirm
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Agrifirm
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Bongardt
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Specialiteiten

Services

Pre-Mervo
Vitamex

Abemec
Exlan
CCL
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Oldambt
Winkel BV

Deelnemingen

Colofon
Redactie

Afdeling CSR, Agrifirm Innovation Center
Afdeling communicatie Agrifirm Group

Concept en realisatie
Schuttelaar & Partners

Fotografie

Albert Brunsting, Marcel Bekken, Agrifirm Group

Druk

Ten Brink, Meppel
Oplage: 400
April 2011

Adres

Agrifirm Group
Boogschutterstraat 1a
7324 AE Apeldoorn
Postbus 20004
7302 HA Apeldoorn
T (088) 488 10 00
F (088) 488 18 00
info@agrifirm.com

GRI

Dit is het eerste maatschappelijk jaarverslag van Agrifirm, de coöperatie die in 2010
ontstaan is uit de fusie tussen Cehave Landbouwbelang uit Veghel en Agrifirm uit
Meppel. Hiermee leggen we verantwoording af over ons duurzaamheidsbeleid. Het
verslag beslaat het jaar 2010 en heeft betrekking op alle ondernemingen binnen de
Agrifirm Group.
Leidraad daarbij is het Global Reporting Initiative (GRI), de internationale richtlijn voor
duurzaamheidsverslaggeving. Dit jaar rapporteren we op C-niveau (self declared). Het
maatschappelijk jaarverslag verschijnt vanaf nu jaarlijks, en wij hebben de ambitie om
volgend jaar een verslag op B-niveau te realiseren. De GRI-tabel met verwijzingen naar
alle gerapporteerde gegevens is te vinden op onze website www.agrifirm.com onder
het kopje ‘Corporate Social Responsibility’.
Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid bij Agrifirm kunt u terecht bij
Ruud Tijssens, directeur CSR, r.tijssens@agrifirm.com, tel. 088-4882900.

