Samen werken
aan duurzaamheid
Maatschappelijk jaarverslag 2011

schakel in succes

Feiten en cijfers
• Coöperatie met ruim 17.500 leden

• Bestuurd door Raad van Commissarissen (12 leden)
• Hoofdkantoor in Apeldoorn

• Diverse dochterondernemingen; actief in Nederland, België, Duitsland,

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

• Omzet: 2.272 (in miljoenen euro’s)

• Winst (EBIT): 17,5 (in miljoenen euro’s)
Afzet (x 1.000 ton)
Mengvoeders

4.135

Vochtrijke voeders

2.124

Graan, aardappelen, uien en peen

663,2

Kunstmeststoffen

391

Gewasbeschermingsmiddelen
(in miljoen euro)

119,5

Samenstelling personeelsbestand

Als gevolg van de fusie in 2011 is het aantal medewerkers dat de organisatie heeft verlaten groter geweest dan gepland.
Het totaal aantal fte’s in 2011 is 3054. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gegevens over het personeel.

Geslacht

Verdeling totaal aantal medewerkers

26% Vrouw
74% Man

Contracttijd

15% Bepaald
85% Onbepaald

Leeftijd
23% <29 jaar
53% 30-50 jaar
24% 50< jaar

Functiefamilies
4%
41%
13%
2%
38%
2%

Management
Commercie
Staf, Ondersteuning en Services
Onderzoek en Innovatie
Operations
Others

2%
23%
18%
5%
4%
5%
4%
1%
9%
6%
1%
1%
3%
18%

Agrifirm Group
Agrifirm Feed
Nuscience Group
Agrifirm Deutschland
Agrifirm Polska
Agrifirm Magyarország Zrt
Agrifirm Co-products
Agrifirm Belgium
Agrifirm Plant
Abemec Group
Oldambt B.V.
Exlan Consultants
CCL Nutricontrol
Agrifirm Winkel B.V.

Voorwoord
Achter mij staat het pand in de steigers dat vanaf juni 2012 ons nieuwe
hoofdkantoor wordt. Een energiezuinig pand dat geheel is ingericht op

het nieuwe werken. Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag, waarin we
rapporteren over onze duurzaamheidsprestaties van 2011. Bouwen aan de

toekomst en bijdragen aan een duurzame voedselproductie: in het verslag
leest u hoe we dat vanuit Agrifirm concreet invullen.

Onder onze strategie zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke pijlers.

Om succesvol te kunnen zijn op dit gebied is samenwerken doorslaggevend.

Samenwerken gebeurt op een groot aantal manieren: met collega’s, dichtbij
of juist vanuit verschillende onderdelen van de organisatie, met klanten en
met bedrijven en belanghebbenden binnen en buiten de landbouw. Om
doorbraken te forceren op duurzaamheidsgebied is in onze visie ook het

samenwerken binnen de keten cruciaal. Basis voor alle samenwerking is onze

nuchtere houding. Agrifirm stelt zich dan ook steeds de vraag: ”Kan ons bedrijf

op het betreffende onderwerp een substantiële invloed uitoefenen?” Want we
kunnen enkel een wezenlijke bijdrage leveren vanuit onze kerncompetenties.
Hoe we op deze manier nuchter stappen zetten, leest u in dit verslag. U ziet
de groene picknicktafel steeds terugkomen in de fotografie als symbool

voor overleg en samenwerking binnen de keten. Een aanpak die ook in 2011

resultaten heeft opgeleverd waar we trots op zijn. Dat willen we niet onder
stoelen of banken steken.
Ton Loman

Voorzitter hoofddirectie Agrifirm

Agrifirm,
schakel
in succes
Agrifirm is een coöperatie waarin ruim 17.500 Nederlandse
ondernemende boeren en tuinders hun kracht hebben gebundeld.
Die bundeling biedt duurzaam voordeel op kwalitatief hoogstaande
producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen.
In 2010 zijn de coöperaties Agrifirm in Meppel en Cehave Landbouwbelang

in Veghel gefuseerd tot één coöperatie Agrifirm U.A. Na het eerste volledige
jaar ligt de nieuwe onderneming op koers. Het nieuwe bedrijf heeft een

Onze missie:
Duurzaam waarde
creëren voor de leden.

herkenbaar profiel in de markt. We fungeren als ‘schakel in succes’ voor

boeren en tuinders en richten ons op de veehouderij en akker- en tuinbouw
in heel Nederland. Daarnaast hebben we een internationaal netwerk van

dochterondernemingen. We leveren producten en diensten voor de voeding
van dieren en de teelt van gewassen. Daarbij bieden we onze klanten
oplossingen voor een beter resultaat.
Missie

Uiteraard is de rol van de coöperatie meegegroeid met de ontwikkelingen

in markt en maatschappij. Daarbij zijn de belangen van de leden doorslag-

gevend. De missie van Agrifirm luidt dan ook: duurzaam waarde creëren voor

de leden. Dit doen we door samenwerking aan te gaan met de juiste partners,
eerlijk zaken te doen en kwaliteit te leveren. We ondersteunen boeren en
tuinders 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. Vier strategische pijlers helpen ons om deze missie
te bereiken:
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Coöperatie met
zes divisies
Al meer dan 200 jaar werken boeren
en tuinders samen in coöperaties.

Daarmee staan ze sterker in onder

meer kennisontwikkeling, in- en verkoop.

Van de kracht van dit principe is Agrifirm,
als coöperatie van ruim 17.500 boeren
en tuinders, het levende bewijs. Onze

zes divisies bieden een breed scala aan

producten en diensten voor de agrarische
sector in Nederland en andere landen
in Europa.

• Divisie Feed: productie en afzet van

diervoeders; advisering en onderzoek.

• Divisie Plant: afzet van zaaizaden,

meststoffen, gewasbeschermings-

middelen; collectie en afzet van graan,

uien en peen; advisering en onderzoek.

• Divisie Co-products: verwerking
1. One Firm

Een grote onderneming vraagt om een bedrijfsstructuur waarmee we dicht
bij de klant blijven. Daarom heeft Agrifirm ervoor gekozen haar activiteiten

onder te brengen in zelfstandige dochterondernemingen. Maar om succesvol

te zijn en de voordelen van een grote organisatie te benutten is het belangrijk
dat we onze kennis bundelen en samenwerken. Daarom werken we aan een
sterk One Firm Agrifirm met volop synergie tussen de bedrijven.
2. Samenwerking

De sleutel tot succes is niet alleen samenwerking binnen Agrifirm, maar

ook samenwerking met klanten en binnen partnerships. Vanuit Agrifirm en
vanuit de zelfstandige dochterondernemingen wordt bewust gezocht naar
samenwerkingsverbanden die ons sterker maken en bijdragen aan het
behalen van onze doelstellingen.
3. Innovatie

Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor vooruitgang. Vernieuwing is

van bijproducten uit de levensmiddelenindustrie tot (grondstoffen voor)
diervoeders.

• Divisie Specialiteiten: productie
premixen, mineraalmengsels,

eiwitrijke grondstoffen en nutritionele
concepten voor diervoeding.

• Divisie Services: verkoop van landbouwmachines; technisch en juridisch

agrarisch advies; laboratoriumonderzoek
voor de productieketens van

voedingsmiddelen; productie en verkoop
kunstmatig gedroogde groenvoeders

en stroproducten; verkoop agrarische
consumentenproducten.

• Divisie Deelnemingen: minderheidsdeelnemingen in enkele bedrijven.

de basis voor het bestaansrecht van agrarische ondernemers. Agrifirm kan

Agrifirm in de prijzen

dan ook een centrale plek binnen onze organisatie, om nu én in de toekomst

Agrartechnik Service Award gewonnen.

en wil hierbij een belangrijke rol spelen. Research & Development heeft
duurzame, resultaatgerichte innovaties te brengen.
4. Groei in omzet en resultaat

Door nationale en internationale groei blijven we een gezonde, sterke

organisatie. Groei maakt ons een aantrekkelijk bedrijf voor goed opgeleide

en gemotiveerde professionals die zorgen voor resultaat en deskundig advies
binnen Agrifirm en bij onze klanten. Groei zorgt ook voor kostenbesparingen,
inkoopvoordelen en een versterking van onze gezamenlijke innovatiekracht.

Abemec Veghel heeft dit jaar de

Voor deze internationale prijs worden
bedrijven uit de landbouwmachine-

branche beoordeeld op o.a. strategie,

marketing en service. Agrifirm Hongarije
won met het merk ‘Kabai’ de Super

Brand Award 2011, een prijs voor ‘sterke
merken’ die zich op excellente wijze
positioneren binnen hun branche.

AgriFirm
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Kiezen voor
duurzaamheid
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

Duurzame oplossingen
moeten ook financieel
rendabel zijn. Dit
verscherpt onze focus.

voor zuivel, vlees, eieren, granen en andere producten 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 het duurzaamheidsbeleid ondersteunt:

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 duurzaamheidsstrategie van Agrifirm is dat we als
bedrijf niet enkel onze eigen activiteiten onder de loep nemen. Agrifirm

streeft er naar rekening te houden met 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. Bijvoorbeeld op het terrein van energieverbruik,
emissies en invloed op de biodiversiteit.
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Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm
is uitgewerkt in vier thema’s.

Werken aan verantwoorde
grondstoffen

Efficiënte productie
en logistiek

Planten en dieren
laten presteren

Bijdragen aan duurzaam
consumentenaanbod

Onze medewerkers, de basis van succes

Agrifirm pakt die onderwerpen op waar zij vanuit de vier overkoepelende
thema’s en haar kernactiviteiten aan kan bijdragen.

In onze duurzaamheidsstrategie is daarnaast een centrale rol weggelegd
voor onze medewerkers. Hun veiligheid, betrokkenheid en motivatie
vormen de basis voor duurzaam ondernemen.
Samenwerking met stakeholders

Agrifirm is actief in een groot aantal (deel)markten. Om onze rol optimaal
te kunnen vervullen is het van groot belang samen te werken met onze

stakeholders in deze markten, en ze te betrekken bij ons beleid. Dit doen wij

o.a. door in samenwerkingsverbanden te participeren, (meerjaren)afspraken
te maken, bijeenkomsten en workshops te organiseren en deel te nemen

aan onderzoeksprojecten. Onze belangrijkste stakeholders zijn de coöperatieleden en onze klanten. Maar ook leveranciers en andere ketenpartners,

van grondstof tot consumentenproduct, zijn onmisbaar. Daarnaast werken

Om onze rol optimaal
te kunnen vervullen is het van
groot belang samen te werken
met onze stakeholders en ze
te betrekken bij ons beleid.

wij samen met diverse onderzoeksorganisaties.
Verankering van het beleid

Onze ambitie is om het duurzaamheidsbeleid te verankeren in de

kernactiviteiten van onze organisatie. De werkmaatschappijen van Agrifirm

hebben de verantwoordelijkheid om dit daadwerkelijk te realiseren. Innovaties
worden gerealiseerd in samenwerking met het Agrifirm Innovation Center en

andere innovatie afdelingen binnen dochterbedrijven van Agrifirm. De afdeling
Corporate Affairs fungeert daarbij als aanjager. Daarnaast is deze er ook voor

verantwoordelijk om strategische trajecten op corporate niveau uit te voeren.

Agrifirm
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Werken aan
verantwoorde
grondstoffen
Duurzaam produceren begint vooraan in de keten: bij

het inkopen van verantwoorde grondstoffen. Agrifirm
stimuleert een duurzame teelt van soja en verkent

de mogelijkheden van alternatieve eiwitbronnen. Daarnaast

verwerken we restproducten uit de levensmiddelenindustrie
tot hoogwaardig diervoer. Ook overleggen we met

leveranciers over verantwoord gebruik van grondstoffen
en de productie van gewasbeschermingsmiddelen in
de landbouw. Voor de activiteiten op het terrein van

het verduurzamen van grondstoffen is het belangrijk
dat zij aantoonbare milieuwinst opleveren.

Werken aan verantwoorde grondstoffen

Verantwoorde soja in de
hele keten
In het project ‘ketentransitie duurzame soja’ werkt de hele productieketen
van dierlijke producten in Nederland samen om per 1 januari 2015 over te

stappen op 100% duurzame soja. Diervoederproducenten, veehouders, de

Tot en met 2014 werken
de partijen in de productieketen
van dierlijke producten samen
met als doel in 2015 volledig
overgestapt te zijn op het
gebruik van verantwoorde soja.

zuivel-, vlees en eiersector en levensmiddelenproducenten slaan de handen
ineen. Via de Nevedi is Agrifirm nauw betrokken bij dit project. In totaal

investeren de bedrijven samen met het Initiatief Duurzame Handel enkele
miljoenen euro's in het verduurzamen van de keten.

Sojaschroot, het deel van de sojaboon dat overblijft als de plantaardige

olie eruit is gehaald, is een belangrijke grondstof voor eiwitrijke diervoeders.
Wereldwijd neemt de vraag naar soja voor toepassingen in voedsel,

diervoeding en biobrandstof sterk toe. Daarmee stijgt, met name in

Zuid-Amerika, het areaal soja. Het is belangrijk dat deze teelt niet ten
koste gaat van het tropisch regenwoud.

Verantwoord geteelde soja is soja geteeld volgens de principes van de Round

Alexander Romme (l),
kwaliteitsmanager Bonda, en
Marcel Lipsch (r), verkoopleider
Bonda, om de tafel bij Agrifirm
dochteronderneming Profarm
in Veghel. Op de achtergrond
grondstof voor diervoeders
gemaakt van restproducten uit
de levensmiddelenindustrie.

Table on Responsible Soy (RTRS), waar Agrifirm bij is aangesloten. Tot en

met 2014 werken de partijen in de productieketen van dierlijke producten

samen met als doel in 2015 volledig overgestapt te zijn op het gebruik van
verantwoorde soja voor de productie van vlees, zuivel, eieren en andere

voedingsmiddelen in Nederland. De betrokken bedrijven willen de komende
jaren steeds grotere volumes verantwoord geproduceerde soja aankopen:
500.000 ton in 2012, 1.000.000 ton in 2013 en 1.500.000 ton in 2014.

Proeven met lokale Sojateelt
Agrifirm is actief betrokken bij proeven met het telen van soja in Nederland. De oogst is tot nu toe heel

redelijk, maar nog niet concurrerend met tarwe. Wel tonen steeds meer boeren interesse om zelf met de
teelt te experimenteren. Wanneer het lukt om sojarassen verder geschikt te maken voor het NoordwestEuropese klimaat, zullen de opbrengsten in de nabije toekomst steeds dichter in de buurt komen van die

Financieel rendement

van tarwe. Lokale sojateelt kan dan een duurzaam alternatief vormen voor soja uit Zuid-Amerika.

Tarwe

Soja

2012

2015

2018

2021

Restproducten
als grondstof
voor diervoeders

Kernvoerconcept: gebruik lokaal verbouwde tarwe

Agrifirm denkt bij het ontwikkelen van nieuwe voederconcepten na over het
slim omgaan met grondstoffen. Een voorbeeld is het kernvoerconcept voor
vleeskuikens van Agrifirm Feed. Dit concept staat nu ongeveer vier jaar
in de markt.

Agrifirm denkt bij het
ontwikkelen van nieuwe
voederconcepten na
over het slim omgaan
met grondstoffen.

Kernvoer is geconcentreerd mengvoer. Vleeskuikenhouders krijgen dit

aangeleverd en vullen het zelf aan met lokaal verbouwde tarwe, totdat de

gewenste verhouding is bereikt. Deze tarwe hoeft nu niet langer geïmporteerd
te worden uit andere landen. Ook de verwerking ervan in de fabriek is niet
langer nodig.

Deze aanpassing levert een flinke besparing op in de vorm van transportkilometers en energieverbruik: 1.378 ton CO2-eq per jaar. Dat staat gelijk

aan 2,4% besparing ten opzichte van het gemiddelde voor de productie van

kuikenvlees in Nederland. Voor de dieren is het kernvoer gemengd met tarwe
net zo gezond als regulier voer.
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Hergebruik
restproducten
levensmiddelenindustrie

46,3%

van alle droge grondstoffen die Agrifirm
in veevoer verwerkt bestaat uit

restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Deze blijven over bij de

productie van bijvoorbeeld brood, koek,
margarine, bier en suiker. Een groot

gedeelte van deze producten komt ook uit
de biobrandstoffenindustrie. Daarnaast

hebben producenten te maken met een

groot aantal restpartijen. Deze zijn, mits in
een uitgekiende samenstelling, uitstekend
geschikt als grondstof voor diervoeders.

Percentage restproducten
per diersoort

66,0% Melkvee
Gezonde kippen door nieuwe grondstoffenpakket

Agrifirm onderzoek continu de mogelijkheden om duurzamere grondstoffen
te gebruiken in voer. Dit heeft in 2011 geleid tot een nieuw voerconcept voor
legpluimveehouders: VIGOR. Het vernieuwde grondstoffenpakket van dit

voer heeft niet alleen een lage CO2-voetafdruk, maar blijkt daarnaast erg

gezond voor de kippen. Daarmee is het een goed voorbeeld van hoe innovatie

35,9% Varkens

leidt tot dubbele duurzaamheidswinst.

VIGOR stimuleert de darmgezondheid, vertering en voerbenutting bij
leghennen. Recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren

toont bovendien aan dat VIGOR een aantoonbaar gunstig effect heeft

op chronische darmontsteking bij kippen. Darmgezondheidsproblemen

32,7% Leghennen

kunnen een grote schadepost zijn in de legpluimveehouderij. Chronische

darmontsteking zorgt voor een verhoogde uitval en een lagere productie.
Op jaarbasis vermijdt dit voerconcept 3,1% CO2-emissies in de hele keten
ten opzichte van de traditionele manier van voeren.

42,3% Vleeskuikens

AgriFirm
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Efficiënte
productie
en logistiek
Het efficiënt verwerken van grondstoffen en het transport
van producten naar de klant zijn kerncompetenties van

Agrifirm. Reductie van het energieverbruik is het speerpunt

van ons duurzaamheidsbeleid in deze schakel. Met name op
het gebied van transport en logistiek realiseren we al
aanzienlijke besparingen door slimmer te plannen en

zuiniger te rijden. Daar gaan we de komende jaren mee door.
Daarnaast is ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare

energiebronnen belangrijk. Agrifirm hanteert daarbij als

uitgangspunt dat deze energie niet wordt gewonnen uit
biomassa die ook als voedsel of diervoer te gebruiken is.

Efficiënte productie en logistiek

Energieverbruik in beeld
We hebben in 2011 de ‘Energy Efficiency Index’ geïntroduceerd om het

energieverbruik per eenheid product in beeld te brengen op de productielocaties die de meeste energie verbruiken. Deze index geeft aan hoe de

energie-efficiëntie van een bepaald jaar zich verhoudt tot het referentiejaar.
Door de inventarisatie jaarlijks te herhalen, wordt de progressie in energie-

Het werken met de Energy Efficiency
Index geeft een goed beeld van wat
besparingsmaatregelen opleveren.

efficiëntie per locatie zichtbaar. Bij Agrifirm Belgium is hier in 2010 al een

succesvolle start mee gemaakt. Het werken met de Energy Efficiency Index
geeft een goed beeld van wat besparingsmaatregelen opleveren. In 2011

zijn de volgende concrete maartregelen genomen om het energieverbruik
terug te dringen:

• Agrifirm Polska heeft op de locaties Szamotuly en Topola nieuwe

stoomketels aangeschaft, die zo’n 10% minder energie verbruiken dan de
oude. Agrifirm Belgium investeerde in 2010 al in een nieuwe stoomketel
in Grobbendonk.

• Bij CCL Nutricontrol is de apparatuur, bijvoorbeeld een stoomketel die veel

energie verbruikt, beter afgestemd op de werktijden van de ploegendienst.

Ook is er simpelweg beter gelet op verlichting en verwarming van het pand.

Agrifirm medewerkers Marc Leirs (l),
Jocelin Lemahieu (m), Patrick deReyck (r)
- respectievelijk technisch medewerker,
technisch verantwoordelijke en
onderhoudstechnicus - in gesprek op
productielocatie Grobbendonk, waar
Agrifirm in 2010 een stoomketel heeft
geplaatst om het energieverbruik
te reduceren.

• Oldambt B.V. lokatie Opeinde, droogt de luzerne die de leveranciers

verbouwen nu eerst op het land en daarna pas kunstmatig. Dit scheelt
energieverbruik van de droger.

Nuscience Group (België) heeft in 2011 de kwaliteit van de voederpellets
verbeterd. Hierdoor is meer energie verbruikt, wat terug te zien is in de
gestegen EEI.

Energy Efficiency Index
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Agrifirm Belgium
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De index geeft per productielocatie aan hoe de energie-efficiëntie in 2011 zich verhoudt tot referentiejaar 2010.

Agrifirm Feed Nederland heeft in 2011 deelgenomen aan een landelijke energiescan, op initiatief van de Nevedi.
De gegevens hiervan komen pas in 2012 beschikbaar.

Slim energie
besparen
Energieverbruik Agrifirm 2011

Afgelopen jaar zijn de volgende hoeveelheden energie gebruikt door bedrijven
uit de Agrifirm Group: Gas (m3) 8.732.903, Gas (kg) 19.414, Gas (l) 244.728,

Elektriciteit (kWh) 123.306.678, Steenkool (ton) 11.837, Stookolie (l) 1.141.623,
Diesel (l) 5.518.940 en Benzine (l) 211.472. De cijfers zijn deels gebaseerd op
een schatting.

Hernieuwbare energie

We stimuleren gebruik van
hernieuwbare energie, maar
investeren niet zelf in installaties
die energie opwekken.

Ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een essentieel
onderdeel van het zorgvuldig omgaan met energie. Agrifirm ziet hier het
belang van in en wil hier waar mogelijk aan bijdragen. Tegelijkertijd

beschouwen wij grootschalige energie-opwekking niet als een kernactiviteit

van onze onderneming. Dat betekent dat we niet zelf investeren in installaties
die stroom of warmte opwekken. Wel stimuleren we onze dochter-

ondernemingen om van hernieuwbare energie gebruik te maken. Daarbij

vinden we het belangrijk dat wanneer de energiebron uit biomassa bestaat,
deze niet te gebruiken is als voedsel.

België is binnen Agrifirm Group koploper. Het bedrijf kocht in 2011 alle

elektriciteit groen in. Agrifirm Plant heeft in 2011 op Texel dakoppervlakte
beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Voor heel Agrifirm kwam in 2011
3,5% van alle gebruikte energie uit hernieuwbare bronnen.
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Feed miles
en land use
Agrifirm berekent jaarlijks hoeveel

transportkilometers (‘feed miles’) en

hoeveel landbouwgrond (‘land use’) nodig
zijn voor de productie van een kilogram
melk, varkensvlees, pluimveevlees en
eieren. Hierin zijn alle schakels in de

keten meegenomen, van de teelt van

grondstoffen voor diervoeders tot en met
de producten die veehouders produceren.

Het gemiddelde landgebruik voor voeders
is nagenoeg ongewijzigd gebleven ten

opzichte van 2010. Daar staat tegenover
dat de gemiddelde afstand die grondstoffen afleggen duidelijk minder is

geworden in 2011. Alleen voor de varkenssector is er meer afstand afgelegd door

meer import van goedkopere granen uit
Zuid-Amerika. Meer informatie over de

berekeningen van de landuse en feedmiles
is te vinden op www.agrifirm.com.
5
4
3
2

Transport

Transport en logistiek zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel

laad- en wachttijd, reistijden, transportafstanden en brandstofverbruik.

1,0 m2/kg

4,5 m2/kg

1,1 m2/kg

Melk

Bij Agrifirm Belgium heeft dit geresulteerd in efficiencyverbetering van

Pluimveevlees 4,0 m2/kg

Varkensvlees

processen en brengen verbeteringen aan waar mogelijk.

4,8 m2/kg

kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. We monitoren logistieke

4,4 m2/kg

‘Business Excellence’ is binnen heel Agrifirm geïntroduceerd om de

Eieren

3,9 m2/kg

om transport efficiënt en energiezuinig te organiseren. Het programma

4,0 m2/kg

1

van het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Het is dus belangrijk

Ook bij Agrifirm Plant is in 2011 een eerste meting uitgevoerd om

de transportefficiency te monitoren. Het bedrijf werkt al jaren aan
logistieke verbeteringen. De effecten daarvan worden door deze
meting meer zichtbaar.

2011

2010

Op het hoofdkantoor van Agrifirm in Apeldoorn hebben 34 werknemers

2.174 km/kg

2.021 km/kg

6.526 km/kg

5.700 km/kg

7.407 km/kg

6.780 km/kg

Dit doen zij voortaan in auto's met energielabel A.

4.147 km/kg

locatie van het hoofdkantoor moeten zij meer kilometers rijden.

4.593 km/kg

een energiezuinig leasecontract afgesloten. Door de fusie en nieuwe
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Planten en
dieren laten
presteren
De derde schakel, planten en dieren laten presteren,
is tevens de kern van onze bedrijfsstrategie. Door
met onze producten boeren in staat te stellen

planten en dieren optimaal te laten presteren,

dragen we bij aan het verkleinen van de ecologische
voetafdruk van de voedselproductie. Voorwaarde
daarvoor is een goede gezondheid van dier, plant

en bodem. Het Agrifirm Innovation Center en de

andere R&D-afdelingen hebben een spilfunctie om
productinnovaties op dit terrein te ontwikkelen,

samen met onderzoeksinstituten en de praktijk.

Planten en dieren laten presteren

Duurzaamheidsscan: people,
planet, profit
Om de rol van innovatie voor duurzaamheid tastbaar te maken heeft Agrifirm
in 2011 een duurzaamheidsscan ontwikkeld. Deze scan maakt de bijdrage

aan ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ van honderd belangrijke innovatieprojecten

inzichtelijk. Hieruit komt naar voren dat deze innovatieprojecten niet alleen
een positief effect hebben op het rendement voor de boer (‘profit’), maar
ook op bijvoorbeeld de gezondheid van mensen en dieren (‘people’), de
biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen (‘planet’).

Het totaaloverzicht van de
scores laat zien aan welke
duurzaamheidsissues de
innovaties van Agrifirm een
bijdrage leveren.

Melkveehouder Albert Albers
(zittend links) ontvangt Agrifirm
medewerkers Aaldrik Venhuizen
(staand links), manager R&D
Agrifirm Plant, Alexander Drees
(staand rechts), directeur
Business Excellence en Albert van
den Belt (zittend rechts), manager
R&D Agrifirm Innovation Center.

Voor de scan zijn de belangrijkste duurzaamheidsissues voor Agrifirm

gedefinieerd. Elk project heeft vervolgens per issue een score gekregen

van 1 of 0 (project draagt aantoonbaar wel of niet bij aan issue). Het totaaloverzicht van de scores laat zien aan welke duurzaamheidsissues de

innovaties van Agrifirm een bijdrage leveren. De tool wordt de komende
jaren ook ingezet om het innovatiebeleid te evalueren.

De scan maakt zichtbaar welke thema’s prioriteit hebben binnen ons

duurzaamheidsbeleid. Voor de divisies Agrifirm Feed en Agrifirm Co-products,
die door het Agrifirm Innovation Center in onderzoek ondersteund worden,
is dit het terugbrengen van antibioticagebruik en het reduceren van het

fosfaatoverschot in de veehouderij. Agrifirm Plant richt zich op het verbeteren
van de biodiversiteit door aandacht te schenken aan bodemgezondheid en
bodemvruchtbaarheid. Agrifirm-breed wordt het verlagen van de CO2voetafdruk een steeds belangrijker thema.

Bijdrage van innovatieprojecten
aan duurzaamheid
Onderstaande grafiek geeft voor de belangrijkste duurzaamheidsissues aan hoeveel procent van de
innovatieprojecten van Agrifirm hieraan een bijdrage levert.
People
Planet

Vermijden humane resistentie antibiotica
Verbetering fosfaatefficiëntie dier/bedrijf

Agrifirm Innovation Center

Biodiversiteit: verbeteren fosfaatefficiëntie bodem

(ten dienste van Agrifirm Feed en
Agrifirm Co-products)

Biodiversiteit: verbeteren stikstofefficiëntie bodem

Agrifirm Plant

Biodiversiteit: terugdringen gebruik GBM

Agrifirm Business Excellence

CO2-voetafdruk: terugdringen uitstoot broeikasgassen
CO2-voetafdruk: verbeteren voederconversie
CO2-voetafdruk: verminderen energieverbruik
Profit

Kostprijsreductie activiteiten Agrifirm/leden
Bevorderen interne samenwerking
Bevorderen samenwerking in de keten
0

20

40

60

80

100

% van projecten

Gezondheid van
dieren, planten
en bodem
Optimaal presteren met het juiste voer

Voor elk type vee heeft Agrifirm het juiste voer. Het ontwikkelen van

voederconcepten leent zich bij uitstek voor innovatie, en daarmee voor

verduurzaming. Dit is een van onze belangrijkste activiteiten. De uitdaging is
om dieren zo gezond mogelijk te houden en optimaal te laten presteren.

Een voorbeeld is de 100-dagenaanpak voor melkvee. Deze zorgt ervoor dat
koeien in optimale conditie de periode van droogstand doorkomen, geen

afkalfproblemen hebben, vlot opstarten en snel weer drachtig worden. De

aanpak bestaat uit een uitgekiend rantsoen in de droogstand, in combinatie
met de juiste verzorging en huisvesting rondom het afkalven en speciale
voeders voor de opstart.

Het ontwikkelen van
voederconcepten leent zich
bij uitstek voor innovatie, en
daarmee voor verduurzaming.

Naast voederconcepten biedt Agrifirm ook diverse adviesmodules aan

waarmee boeren zelf het voeren kunnen optimaliseren. Voor varkenshouders

hebben we bijvoorbeeld de rekenmodule Voerwinst. Samen met een specialist
vult de boer de gegevens over zijn bedrijf in. Aan de hand van verschillende
variabelen berekent het programma vervolgens welk voerschema de beste
resultaten oplevert. Melkveehouders kunnen gebruik maken van de

beoordeling- en adviestool MelkNavigator. De veehouder bepaalt van tevoren
wat hij wil bereiken, bijvoorbeeld meer melk of meer grammen vet of eiwit in

de melk. Het programma berekent dan precies van welke voedingsstoffen zijn
koeien meer nodig hebben om het gewenste resultaat te bereiken. Hier past
de boer vervolgens de voeding op aan.
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Verminderen
stikstof en
fosfaat in mest

2011

37.863 kg minder

2011

308.876 kg minder

2010

247.680 kg minder

2009

145.528 kg minder

2008

30.788 kg minder
Biodiversiteit: een gezonde en vruchtbare bodem

Het verminderen van de uitstoot van

van chemische gewasbeschermingsmiddelen; bijvoorbeeld door het

belangrijk thema voor de Nederlandse

Agrifirm Plant werkt in maar liefst 22 projecten aan vermindering van gebruik
toepassen van precisielandbouw. Dit heeft een positief effect op onder

andere de kwaliteit van het oppervlaktewater en het bodemleven, maar ook
op het financiële rendement van de teler. Met hetzelfde doel werk Agrifirm

Plant aan de introductie- en optimale inzet van nieuwe bemestingsproducten.
Daarnaast is Agrifirm Plant een van de dragende partners in de Stichting

Veldleeuwerik. Akkerbouwers werken hierin samen met het bedrijfsleven aan
duurzame productie. Behoud van grondkwaliteit en bodemvruchtbaarheid
staan daarbij centraal. De deelnemers maken een duurzaamheids- en een
bouwplan, waarin een goed afgestemde opvolging van gewassen en

bodemverbeterende maatregelen is vastgelegd. Vanuit dit project wil

Agrifirm Plant, samen met Heineken Nederland en Holland Malt, de teelt van

duurzame brouwgerst in Nederland de komende drie jaar verder ontwikkelen.
Groenvoerdrogerij Oldambt B.V. is aangesloten bij de Stichting Grauwe

Kiekendief. De akkers met luzerne vormen een uitstekende broedplaats voor
deze roofvogel, die in Nederland erg zeldzaam is. Het bedrijf verleent alle
medewerking om nesten met broedparen in stand te houden.

Om het gebruik van kunstmest terug te dringen bemiddelt Agrifirm in

organische vloeibare en stapelbare mest. Agrifirm verhandelde in 2011 387.574
ton vloeibare en 27.448 ton stapelbare mest. Daarnaast leverden we 150.336
ton compost gemaakt van onder andere GFT-afval.

stikstof en fosfaat via mest is een
veehouderij. Agrifirm ontwikkelt

voerconcepten die ervoor zorgen

dat dieren meer stikstof en fosfaat
kunnen benutten, zodat er minder

in de mest terecht komt: Air Line en

P-voeders voor varkens en nP-voeders

voor rundvee. Voor deze voerconcepten
wordt jaarlijks de bijdrage berekend

aan de reductie van het totale fosfaatoverschot. Dit jaar is voor het eerst

ook voor de rundveesector deze bijdrage
berekend. Door continue product-

verbetering en stijgende verkoopcijfers
stijgen deze bijdrages. Op basis van

Europese normen heeft de veehouderijsector afgesproken om in Nederland
in totaal 10 miljoen kilo uitstoot te

besparen via het varkensvoerspoor en
10 miljoen kilo via het rundvee-

voerspoor. Feed NL heeft in oktober het
'convenant verlaging fosfaat-productie
via rundveevoeders’ ondertekend in
samenwerking met LTO en Nevedi.

AgriFirm
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Bijdragen aan
een duurzaam
consumentenaanbod
De invloed van de productie van ons voedsel op de

aarde en het welzijn van dieren en mensen krijgt steeds
meer aandacht. De vraag naar gezonde en duurzaam

geproduceerde consumentenproducten neemt toe. Wij
vinden het belangrijk dat onze klanten de consument
een ruime en verantwoorde keuze bieden. Daarom

heeft Agrifirm een breed assortiment en werken we

actief samen met ketenpartners om nieuwe concepten
te ontwikkelen en te implementeren.

Bijdragen aan een duurzaam consumenten-aanbod

CO2-emissie in de gehele keten
Het onafhankelijke bureau Blonk Milieu Advies berekent voor Agrifirm
jaarlijks de CO2-emissie in de gehele keten: van teelt en productie van

diervoedergrondstoffen tot en met het boerenerf. De cijfers maken inzichtelijk
waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit jaar hebben we voor het eerst de CO2-

voetafdruk bepaald voor onze voeractiviteiten in Nederland. Ook Agrifirm Plant

Dit jaar hebben we voor het eerst
de CO2 voetafdruk bepaald voor
onze voeractiviteiten in Nederland.
Ook Agrifirm Plant heeft
gewerkt aan een systeem om de
voetafdruk te kunnen meten.

heeft gewerkt aan een systeem om de voetafdruk te kunnen meten, samen
met een groep boeren en agrarisch IT-specialist Dacom.

De stijging van de voetafdruk van varkens gevoerd met droog voer in 2011

is in grote mate toe te schrijven aan de toegenomen import van granen uit

Zuid-Amerika. De transportafstanden zijn langer en de opbrengst per hectare
is lager. Voor brijvoer is er weliswaar een daling te zien, maar deze is nog

gering. Dit komt omdat de varkens naast brijvoer een aanvullend voer krijgen
dat een relatief hoge footprint heeft.

De voetafdruk van biologische melk en eieren is nagenoeg gelijk aan die

van de niet-biologische varianten. Het verschil in voetafdruk tussen biologisch
en gangbaar varkensvlees wordt voornamelijk bepaald door het productiesysteem. Bij de teelt van grondstoffen voor biologische veehouderij is er

Dore van Hintum (l),
medewerkster bij Jumbo,
aan tafel met Maurice van
den Boom (r), teeltspecialist
akkerbouw bij Agrifirm Plant,
bij de Jumbo in Veghel.

minder broekasgasemissie doordat er geen chemisch-synthetische

gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Dit is gunstig

voor de voetafdruk. Dat de emissie voor biologisch varkensvlees hoger uitvalt,
komt door de extensieve en diervriendelijke productiewijze in de veehouderij,
die leidt tot lagere opbrengsten en een lagere voederconversie.

De CO2-voetafdruk van melk,
vlees en eieren
Onderstaande grafieken geven weer hoeveel kilogram CO2 -eq wordt uitgestoten bij de productie

CO2-voetafdruk van voedsel in 2010 en 2011

CO2-voetafdruk biologisch en gangbaar (niet-biologisch) voedsel in 2011

5

5

4

4

CO2 -eq / kg product

CO2 -eq / kg product

van een kilogram melk, vlees of eieren, geproduceerd met voer van Agrifirm Feed.
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Varkensvlees Varkensvlees Pluimveevlees
Droog
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Eieren
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Gangbaar Biologisch

Gangbaar

Melk

Transport

Veehouderij

Biologisch

Gangbaar Biologisch

Varkensvlees

Mengvoer
Ruwvoer

Eieren

Een ruime en
verantwoorde
keuze
Biologische voeders en granen

De verkoop van onze biologische producten blijft groeien. In 2011 hebben we
in totaal 32.000 ton biologische voeders afgezet, tegen 30.000 ton in 2010
en 20.000 ton in 2008. Daarnaast heeft Agrifirm Plant een sleutelrol in de

Nederlandse markt voor biologisch graan. Zo’n 75% van de biologisch geteelde

“De supermarktketens in
Nederland hebben in 2020
alleen nog duurzaam vlees
in de schappen liggen.
Ze creëren daarmee een
marktzekerheid die de
veehouderij de ruimte
biedt zich tot ‘zorgvuldig
intensief’ om te vormen”.

baktarwe, haver, gerst, rogge en spelt wordt verhandeld via onze graanpool.

Normaal wordt hierin jaarlijks 12.000 ton verzameld, maar dit jaar verwachten
we een kleinere hoeveelheid door slechte oogstomstandigheden. Van deze
granen wordt bijvoorbeeld biologisch brood gemaakt.
Commissie-Van Doorn

“De supermarktketens in Nederland hebben in 2020 alleen nog duurzaam

vlees in de schappen liggen. Ze creëren daarmee een marktzekerheid die de
veehouderij de ruimte biedt zich tot ‘zorgvuldig intensief’ om te vormen”.
Zo luidde de conclusie van de Commissie-Van Doorn. Deze was in 2010

ingesteld door de provincie Brabant om een advies op te stellen over de
toekomst van de veehouderij.

De bevindingen van de commissie resulteerden in september 2011 in het
‘Verbond van Den Bosch’: een versnellingsagenda die concreet aangeeft
hoe de sector zich de komende jaren duurzaam dient te ontwikkelen.
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Bier van
duurzame
brouwgerst

In de Stichting Veldleeuwerik werkt

Agrifirm Plant samen met bedrijven

en boeren aan duurzame akkerbouw.
Een concreet project dat een groep
van deelnemende bedrijven heeft

geïnitieerd is ‘Brouwgerst uit duurzame
teelt in Nederland’. In samenwerking
met Heineken Nederland en Holland

Malt wil Agrifirm Plant een duurzame
gerst-mout-bierketen stimuleren,
door de markt voor duurzame
Agrifirm was actief bij de Commissie-Van Doorn betrokken en heeft het

Verbond van Den Bosch ondertekend samen met 28 partijen uit de retail,

brouwgerst de komende drie jaar
verder te ontwikkelen.

verwerkende industrie en de veevoederindustrie.

Dit moet meer telers stimuleren

Veilig en gezond voedsel

volgens de systematiek die ontwikkeld

Voedsel moet veilig zijn, dat spreekt vanzelf. Met 86 diervoerderbedrijven in
Nederland en België werkt Agrifirm daarom samen in de organisatie TRUST
FEED. Deze organisatie controleert leveranciers en grondstoffen en zorgt
voor centrale registratie en uitwisseling van informatie. Bij een crisis is

binnen enkele uren te achterhalen waar mogelijk besmet voer is geleverd.
Het gehele productieproces van veevoer en plantaardige activiteiten van
alle Europese productielocaties van Agrifirm zijn gecertificeerd volgens

één of meer van de internationaal erkende voedselveiligheidssystemen,
zoals GMP+, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, QS en SKAL. De handel in
organische mest is ISO 9001 gecertificeerd.

Om resistentie tegen antibiotica te voorkomen is Agrifirm in Nederland,

conform de afspraken binnen Nevedi, per 1 augustus 2011 geheel gestopt

met het produceren van voer waarin antibiotica zijn verwerkt. Samen met
ZLTO, Topigs en VION leidt Agrifirm zijn specialisten daarnaast op om met
veehouders in gesprek gaan over het terugdringen van antibioticagebruik
in de veehouderij.

om een duurzaamheidsplan te maken
is door Stichting Veldleeuwerik.

In drie jaar tijd wil men de duurzame
keten laten groeien tot 10.000 ton
in 2014. Om dat te bereiken willen

de projectpartners een stimuleringspremie voor deelnemende

brouwgersttelers invoeren.
Brouwgerst vormt voor de Nederlandse
duurzame akkerbouwer een verbreding
van het granensegment. Granen zijn

een wezenlijk en onmisbaar element in
het bouwplan van elke duurzame teler.
De ontwikkeling van duurzame

graanteelt in Nederland is daarom van
groot belang, ook voor toekomstige

akkerbouwers, en ondersteunt op lange
termijn de voedselproductie.

AgriFirm
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Onze
medewerkers,
de basis van
succes
Om succesvol te kunnen zijn als onderneming zijn deskundige, gemotiveerde
medewerkers onmisbaar. Daarom investeert Agrifirm in haar medewerkers.

We bieden ze passende arbeidsvoorwaarden, opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Bovendien besteden we steeds meer aandacht aan performance

Bijna zeventig procent van de
medewerkers geeft een cijfer
tussen de 7 en de 10 op de vraag
hoe tevreden men is met Agrifirm
als werkgever. Ook over hun eigen
betrokkenheid bij verbeteringen
en het behalen van de
organisatiedoelen oordelen veel
medewerkers positief.

management; dit heeft een centrale plaats gekregen in het HR-beleid. En dat
werpt vruchten af. Zo is 65% van onze managers doorgegroeid vanuit een
andere functie binnen het bedrijf.
Medewerkeropinieonderzoek

Agrifirm hecht veel waarde aan de mening van medewerkers. Daarom hielden

we in 2011 bij alle Europese dochterbedrijven een medewerkeropinieonderzoek,
de Agrifirm Employee Opinion Survey (AEOS). De vragenlijst bracht in beeld

hoe medewerkers denken over hun werkomgeving, arbeidsomstandigheden

en de organisatie. Deelname was volledig anoniem. In totaal gaven bijna 2000
medewerkers hun mening; een responspercentage van 65%. Het onderzoek
wordt vanaf nu elke twee jaar herhaald.

De resultaten geven inzicht in de tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en

loyaliteit van de medewerkers. Er waren ook specifieke vragen over thema’s als
de eigen functie, de leidinggevende, werkomgeving en veiligheid, persoonlijke
ontwikkeling en communicatie.
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Opleidingsbudget per
medewerker
Gemiddeld bedrag besteed

aan opleiding per medewerker
per bedrijf in 2011
Bedrijf

Bedrag

Agrifirm Group

938

Agrifirm Feed

598

Nuscience Group

1060

Agrifirm Deutschland

28

Agrifirm Polska

449

Agrifirm Magyarország Zrt

140

Agrifirm Co-products

475

Agrifirm Belgium

524

Agrifirm Plant

418

Abemec Group

1048

Oldambt B.V.

Bijna zeventig procent van de medewerkers geeft een cijfer tussen de

7 en de 10 op de vraag hoe tevreden men is met Agrifirm als werkgever.
Ook over hun eigen betrokkenheid bij verbeteringen en het behalen
van de organisatiedoelen oordelen veel medewerkers positief.

Belangrijke aandachtspunten zijn er op het gebied van communicatie,

leidinggevenden en persoonlijke ontwikkeling; factoren die vaak nauw
met elkaar samenhangen. De Agrifirm-bedrijven maken op basis van
de resultaten van AEOS een verbeterplan. Op die manier is voor alle
medewerkers duidelijk dat hun mening telt.
Young Employees leren van Porsche

De ‘Young Employees Agrifirm’ zijn hoger opgeleide medewerkers

tot 35 jaar, die regelmatig bij elkaar komen om trainingen te volgen en

hun netwerk te verbreden. In 2011 organiseerden zij twee conferenties,
waaronder een driedaags bezoek aan Leipzig. Dit stond in het teken
van ‘Business Excellence’: een kwaliteitsprogramma voor de gehele

bedrijfsvoering. Onderdeel van de conferentie was een bezoek aan de

fabriek van Porsche. De Duitse autofabrikant werkt volgens de principes
van ‘Lean Management’, een managementfilosofie die verspilling
wil voorkomen.

82

Exlan Consultants

604

CCL Nutricontrol

489

Agrifirm Winkel B.V.

260

Agrifirm totaal

546

Performance
management
In 2011 is gewerkt aan invoering

van 'performance management' bij

alle bedrijven die onder de Agrifirm
Group vallen. Het gaat daarbij om
het structureel voeren van

plannings-, functionerings- en

loopbaangesprekken. Dit jaar heeft
64% van alle werknemers een of
meerdere van deze gesprekken

gehad. De komende jaren gaat dit
percentage nog sterk stijgen.

AgriFirm
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Ongevallen en
ziekteverzuim
Elk ongeval is er een te veel. Helaas

vonden in 2011 nog 37 incidenten plaats
met lichamelijk letsel. Hiermee blijft
Agrifirm wel binnen de gebruikelijke

richtlijnen voor industrieën. Komend

jaar sturen we aan op betere registratie
en het nemen van preventieve

maatregelen om de hoeveelheid

incidenten zo laag mogelijk te houden.

Nieuw functiehuis

is gebleken dat dit onderwerp meer

mee. Een van de prioriteiten in 2011 was dan ook om eenduidigheid te krijgen

Ook uit het medewerkeropinieonderzoek
aandacht hoort te krijgen.

Het gemiddeld ziekteverzuim van Agrifirm
in 2011 is 4,1% en ligt net onder het

landelijk gemiddelde van 4,2% (bron: CBS).
Gemiddeld ziekteverzuim

%

Agrifirm Group

1,0

Agrifirm Feed

5,5

Feed Transport

5,3

Nuscience Group

4,3

Agrifirm Deutschland

4,4

Agrifirm Polska

3,2

Agrifirm Magyarország Zrt

3,3

Agrifirm Co-products

3,2

Agrifirm Belgium

0,7

Agrifirm Plant

3,0

Abemec Group

2,9

Oldambt B.V.

4,6

Exlan Consultants

3,2

CCL Nutricontrol

5,0

Agrifirm Winkel B.V.

3,9

Agrifirm totaal

4,1

• Ongevallenfrequentie: 8 incidenten
per 1.000.000 werkuren.

• Gemiddelde afwezigheidsduur
door ongeval 29 werkdagen.

• Verzuimpercentage als gevolg van
ongeval: 0,7%.
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Bij de fusie in 2010 brachten de twee bedrijven elk hun eigen personeelsbeleid
in het invullen en waarderen van functies. Onder de naam ’Scales’ hebben

HR-afdelingen en leidinggevenden daarom een nieuw functiehuis uitgewerkt
voor alle functies die boven de CAO vallen. Dit geeft duidelijkheid over
functie-eisen, beloning en doorgroeimogelijkheden.

Met het nieuwe functiehuis wordt het gemakkelijker om nieuw personeel te
werven. Ook kunnen mensen eenvoudiger overstappen tussen de bedrijven
van Agrifirm. Tot slot is de waardering en beloning van functies beter
vergelijkbaar met andere bedrijven.
Codes en regelingen

Agrifirm houdt zich vrijwillig aan de Nederlandse Corporate Governance Code.
Deze code is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en bevat principes en
bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van
commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders.

Bij Agrifirm is de code zo aangepast dat deze aansluit bij het coöperatieve

karakter. Daarnaast kent het bedrijf een gedragscode Eerlijk zaken doen. Dit

is een leidraad om altijd bewust en ethisch te handelen, bijvoorbeeld als het
gaat om tegenstrijdige belangen of concurrentiemethoden. Medewerkers

die misstanden melden worden beschermd door de klokkenluidersregeling.

Er is in 2011 via deze regeling één melding van discriminatie binnengekomen.
Deze is met de betrokkenen afgehandeld.

De rechten van onze werknemers in Nederland en België - 85% van het totale
personeelsbestand – zijn vastgelegd in een CAO. Vanwege reorganisaties

rondom de fusie heeft Agrifirm bovendien een sociaal plan opgesteld, waarin
regelingen en voorzieningen vastliggen die gelden bij collectief ontslag.
Maatschappelijke betrokkenheid

Op initiatief van de medewerkers zelf draagt Agrifirm regelmatig bij aan
lokale of landelijke goede doelen. De Nuscience Group ondersteunde

bijvoorbeeld afgelopen jaar onder andere de Cliniclowns, de stichting Kika en
het Fonds Emilie Leus (voorkomen verkeersongevallen). Agrifirm Hongarije
doneerde geld aan diverse lokale projecten. Agrifirm stimuleert deze

initiatieven. Ook op deze manier leveren we samen met onze medewerkers
een bijdrage aan de omgeving waarin we werkzaam zijn.

Stakeholderoverleg in 2011
Thema

Stakeholders

Antibioticagebruik
in veevoer

• Ketenpartners
varkenshouderij
• Varkens- en
vleeskuikenhouders

Fosfaatreductie

• Nevedi
• Varkens- en
rundveehouders
• ZLTO
• Deelname laagfosforconvenant
• Befema

Verkleinen CO2voetafdruk

• Nevedi
• Productschap
Diervoeder
• FAO/FEFAC

Verminderen
energieverbruik

• Meerjarenafspraken
Nevedi

Verduurzaming
producten
supermarkt

• Actieve deelname
stichting
Veldleeuwerik
• Flanders Food
• KU Leuven

Duurzame
eiwitrijke
grondstoffen

• Centrale Organisatie
voor de Vleessector
(COV)
• Friesland Campina
• Initiatief Duurzame
Handel
• LTO Nederland
• Natuur & Milieu
• Nevedi
• Productschap
Margarine, vetten
en oliën
• Productschap
Pluimvee en Eieren
• Solidaridad
• Superunie
• WNF
• RTRS
• Nederlandse kwekers

Biodiversiteit

• (Lokale) overheden
en provincies
• Waterschappen
• ZLTO
• LTO Noord
• WUR
• Telers en enkele
leveranciers

Verantwoording
Met dit maatschappelijk jaarverslag legt Agrifirm verantwoording af over
het duurzaamheidsbeleid en de geleverde prestaties op dit gebied in het jaar
2011. Het verslag verschijnt jaarlijks en heeft betrekking op alle ondernemingen
binnen de Agrifirm Group, tenzij bij onderdelen anders vermeld. De vorige
rapportage verscheen in april 2011. Leidraad voor de rapportage is het Global
Reporting Initiative (GRI), de internationale richtlijn voor duurzaamheidsverslaglegging. Dit verslag is opgesteld op GRI B-niveau. De GRI-tabel met
verwijzingen naar alle gerapporteerde gegevens is te vinden op onze website
www.agrifirm.com onder het kopje ‘Corporate Social Responsibility’.
Ernst & Young heeft een onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid
van de informatie en de gebruikte informatiesystemen. De uitkomsten
hiervan gaan wij gebruiken voor verdere verbetering van de data kwaliteit.
Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid bij Agrifirm kunt u
terecht bij Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs, r.tijssens@agrifirm.com,
t (088) 488 29 00.
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