Pionieren in
duurzaamheid
Maatschappelijk jaarverslag 2012

schakel in succes

Feiten en cijfers
• Coöperatie met circa 18.000 leden

• Bestuurd door hoofddirectie (3 leden)

• Toezicht door Raad van Commissarissen (10 leden)

• Diverse dochterondernemingen die wereldwijd actief zijn. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk,
Spanje, Roemenië, Hongarije, Polen, Oekraïne, Rusland, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk en China

• Omzet €2.436 mln

• Netto winst €21,1 mln
Afzet (x 1.000 ton)
Mengvoeders

4.155

Vochtrijke voeders

2.217

Premixen en concentraten

551

Graan, aardappelen, uien en peen

617

Kunstmeststoffen

374

Organische meststoffen

505

Gewasbeschermingsmiddelen (in miljoen euro)

116,5

Samenstelling personeelsbestand
Het totaal aantal fte’s in 2012 was 3491.

Verdeling totaal aantal medewerkers

Geslacht

24% Vrouw
76% Man

Contracttijd

13% Bepaald
87% Onbepaald

Leeftijd
25% <29 jaar
51% 30-50 jaar
24% 50< jaar

Functiefamilies
3,4% Management
41% Commercie
11,9% Staf, Ondersteuning en Services
2,7% Onderzoek en Innovatie
38,2% Operations
2,7% Others

1,7%
7,8%
6,7%
21%
6,5%
1,1%
19,5%
1%
4,7%
1%
3,7%
2,6%
4,1%
18,9%

Agrifirm Group
Agrifirm Plant
Agrifirm Co-products
Agrifirm Feed
Abemec
Agrifirm Belgium
Nuscience Group
Oldambt
Agrifirm Deutschland
Agrifirm Exlan
Agrifirm Polska
NutriControl
Agrifirm Magyarország Zrt
Agrifirm Winkel

Voorwoord
Bij Agrifirm zijn we ervan overtuigd dat duurzaamheid en innovatie belangrijke
pilaren zijn onder het toekomstig succes van onze onderneming en van onze

leden: veehouders, akkerbouwers en telers die elke dag het beste uit zichzelf

halen om de hoogste kwaliteit voedsel te produceren. Met de programma’s van
levensmiddelenfabrikanten en supermarkten krijgt duurzaamheid een groter
onderscheidend vermogen in de markt. En zorgvuldig omgaan met grond-

stoffen is één van de antwoorden op de fluctuerende prijzen door schaarste.
Door de sterk competitieve markten waarin onze leden opereren, is een scherp

oog voor de kostprijs altijd cruciaal. Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van
het rendement en moet op termijn zicht geven op betere resultaten. Agrifirm
steekt daarbij bewust zijn nek uit door te pionieren en op zoek te gaan naar

nieuwe oplossingen. Oplossingen die we zoeken door de dingen gewoon nog
beter te doen, maar soms ook door zaken op een radicaal andere manier aan
te pakken.

In dit jaarverslag stellen we een aantal Agrifirm-pioniers op het gebied van

duurzaamheid aan u voor. Pioniers die werken aan projecten die al klinkende

resultaten boeken. En pioniers die werken aan projecten in de ontwikkelingsfase. Projecten die een nieuw perspectief openen om een kleinere footprint

te combineren met een gunstige kostprijs. De ambitie van Agrifirm is om door
te pionieren op duurzaamheid, de toekomst een stap voor te zijn.
Ton Loman

Voorzitter hoofddirectie Agrifirm

Agrifirm,
schakel
in succes
Agrifirm is een coöperatie waarin ongeveer achttienduizend
Nederlandse ondernemende boeren en telers hun krachten
hebben gebundeld. Met succes; samenwerking biedt tal van
duurzaamheidsvoordelen voor kwalitatief hoogstaande
producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen.
Agrifirm mag zich
koninklijk noemen,
omdat de geschiedenis
van ons bedrijf al meer
dan 100 jaar teruggaat.

Agrifirm fungeert als ‘schakel in succes’ van boeren en telers en

richt zich op de veehouderij en akker- en tuinbouw in heel Nederland.
Daarnaast hebben we een internationaal netwerk van dochter-

ondernemingen. We leveren producten en diensten ten behoeve van
diervoeder en gewassenteelt. Ons onderscheidende vermogen: we

denken altijd in klantgerichte oplossingen en streven immer naar een
beter resultaat.

2012 was een jaar van bijzondere mijlpalen. In september openden we
officieel het nieuwe kantoor in Apeldoorn en werd het predicaat

‘Koninklijk’ toegekend. Die eer komt niet zomaar uit de lucht vallen,

integendeel. Agrifirm mag zich koninklijk noemen, omdat de geschiedenis
van ons bedrijf al meer dan 100 jaar teruggaat.
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De opmars van
de coöperatie
Al meer dan tweehonderd jaar werken

boeren en telers samen in coöperaties.

Ook in economische slechte tijden blijkt
de coöperatie een stevig fundament
voor aangesloten partijen. Niet voor

niets riepen de Verenigde Naties (VN)
2012 eerder uit tot het jaar van de

coöperatie. De belangrijke rol voor de

economische ontwikkeling was hierin
doorslaggevend. Agrifirm bewijst dat

coöperaties vandaag de dag uitstekend
functioneren. Onze zes divisies bieden
een breed scala aan producten en

diensten voor de agrarische sector in

Nederland en andere Europese landen.

Zes divisies

• Divisie Feed: productie en afzet van

diervoeders, advisering en onderzoek

• Divisie Plant: leveren van zaaizaden,
Missie

Voor Agrifirm staan de belangen van haar leden voorop. De missie van

Agrifirm luidt dan ook: duurzaam waarde creëren voor de leden. We doen dit
door samen te werken met de juiste partners, eerlijk zaken te doen en goede

kwaliteit te leveren aan onze leden en klanten. Boeren en telers ondersteunen
we met duurzame, rendabele concepten om zo een optimaal resultaat te

bereiken. De waardevergroting van de coöperatie vloeit via de winstuitkering
weer terug naar onze leden.

Ledenbijeenkomsten en jongerendagen

Omdat de leden van de coöperatie onze belangrijkste stakeholders zijn,

hebben we in 2012 veel verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin
leden in contact konden komen met Agrifirm. De belangrijksten waren de

Agrifirm Ledendagen. Tien dagen lang, op verschillende locaties in het land,

hebben we de leden een gevarieerd programma geboden dat inzicht geeft in
de coöperatie. Het resultaat: ruim tweeduizend bezoekers en veel positieve
reacties over de opzet. In 2013 werken we aan verdere ontwikkeling van de
Ledendagen. Voor de jonge ondernemers organiseert Agrifirm de

Jongerendag. Ditmaal was het thema: ‘de rol van imago en communicatie in
de agrarische sector’. Meer dan zeshonderd jonge ondernemers uit de landen tuinbouw namen deel aan deze dag.

meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, afzet van graan, uien en
peen, advisering en onderzoek

• Divisie Co-products: verwerking
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,

voedingsonderzoek, productie

en verkoop kunstmatig gedroogde
groenvoeders en stroproducten;
verkoop (agrarische)

consumentenproducten

• Divisie Deelnemingen:

minderheidsdeelnemingen in
enkele bedrijven

AgriFirm
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Kiezen voor
duurzaamheid
Duurzaamheid en innovatie zijn voor Agrifirm belangrijke pijlers in
onze organisatiestrategie. 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 telers.

Onze innovatiestrategie
komt op veel plaatsen
overeen met onze
duurzaamheidsstrategie.

Onze boeren en telers opereren in zeer competitieve markten. Prijzen

voor zuivel, vlees, eieren, granen en andere producten komen tot stand op
internationale markten die zeer concurrerend zijn. Duurzame oplossingen
moeten daarom ook financieel rendabel zijn. Dit uitgangspunt is geen
belemmering voor onze ambitie; het verscherpt juist onze focus.

Onze innovatiestrategie komt op veel plaatsen overeen met onze

duurzaamheidsstrategie. We werken onder meer aan een efficiënte

productie van levensmiddelen met gezonde planten, streven naar een
gezonde bodem en gezonde dieren en benutten reststromen uit de
levensmiddelenindustrie zo optimaal mogelijk.
Schakels in de keten

Kenmerkend voor onze duurzaamheidsstrategie is dat we als bedrijf niet

alleen onze eigen activiteiten onder de loep nemen. We houden nadrukkelijk

rekening met alle schakels in de keten: van de teelt van grondstoffen tot en met
het moment waarop 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 zoekt voortdurend naar thema’s waarop we een substantiële
positieve invloed kunnen uitoefenen. We zijn van mening dat onze

bijdrage moet komen vanuit de kerncompetenties. Vooral voor onze eigen
medewerkers is een voorname rol weggelegd. Hun veiligheid, welzijn,

betrokkenheid en motivatie vormen de basis voor duurzaam ondernemen.
Samenwerking met stakeholders

Agrifirm opereert in een groot aantal markten. De bedrijfsactiviteiten

lopen uiteen van de productie en afzet van diervoeders tot aan de handel

in gewasbeschermingsmiddelen. Om onze rol optimaal te kunnen vervullen
is het van groot belang samen te werken met stakeholders in deze markten

en ze te betrekken bij ons beleid. Daarom participeren wij in samenwerkingsverbanden, maken we (meerjaren)afspraken, organiseren we bijeenkomsten
en workshops en nemen we deel aan onderzoeksprojecten. Onze

belangrijkste stakeholders zijn de coöperatieleden en klanten. Maar ook

Innovaties realiseren we in
samenwerking met het
Agrifirm Innovation Center en
andere innovatie afdelingen
binnen onze dochterbedrijven.

leveranciers, onderzoekscentra, ontwikkelingsorganisaties en partners in
de keten zijn onmisbaar.

Verankering van het beleid

We willen ons duurzaamheidsbeleid verankeren in de kernactiviteiten
van onze organisatie. Vooral onze werkmaatschappijen dragen

verantwoordelijkheid om dit handen en voeten te geven. Innovaties

realiseren we in samenwerking met het Agrifirm Innovation Center en

andere innovatie afdelingen binnen onze dochterbedrijven. De afdeling
Corporate Affairs is daarbij de aanjager en verantwoordelijk voor de
uitvoering van strategische trajecten op corporate niveau.

Agrifirm
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Werken aan
verantwoorde
grondstoffen
Duurzaam produceren start aan het begin van de keten:

bij de inkoop van grondstoffen. Agrifirm stimuleert actief

de teelt van duurzame of verantwoorde grondstoffen. Dit
doen we niet alleen voor veevoer, maar ook voor humaan
voedsel. Daarnaast verwerken we grote hoeveelheden
restproducten uit de levensmiddelen- en biobased

industrie tot hoogwaardig diervoer en overleggen we

met leveranciers over duurzaam gebruik van grondstoffen
en over het recyclen van plastic afval van bijvoorbeeld

gewasbeschermingsmiddelen. Voor de activiteiten op het
terrein van het verduurzamen van grondstoffen is het
belangrijk dat zij aantoonbare milieuwinst opleveren.

Werken aan verantwoorde grondstoffen

Nieuwe fabriek vochtrijk
rundveemengvoer
Bonda, één van de dochterbedrijven van Agrifirm, produceert sinds kort als enige
bedrijf ter wereld vochtrijk, stapelbaar mengvoer voor rundvee. Afgelopen najaar
is hiervoor in ’s-Hertogenbosch een nieuwe fabriek in gebruik genomen met een
productiecapaciteit van tweehonderdduizend ton vochtrijk mengvoer per jaar.

Het innovatieve voer combineert de voordelen van verschillende vloeibare, droge

Met het stapelbare,
vochtrijke mengvoer maken
wij voor onze klanten meer
producten bereikbaar.

en stapelbare (bij)producten. Met dit concept sluiten we nog beter aan op de
behoeften van onze klanten. De rundveebedrijven worden almaar groter en

intensiever en steeds meer veehouders gebruiken bijproducten in verschillende
soorten en vormen. Het aanbod van deze producten is alleen niet altijd even

stabiel en niet iedere veehouder heeft de mogelijkheid om vloeibare bijproducten
te voeren. Met het stapelbare, vochtrijke mengvoer maken wij voor onze klanten

meer producten bereikbaar. Een groot voordeel is de stabiele samenstelling en de
beschikbaarheid, het hele jaar door. De productiewijze heeft eveneens voordelen

voor toeleveranciers. Wij kunnen ze met dit procedé meer afzetzekerheid bieden.
De mogelijkheden om bijproducten uit de levensmiddelenindustrie in veevoer te
verwerken zijn hiermee vergroot.
Gerst uit een duurzame teelt

Agrifirm Plant werkt middels een driejarenplan samen met ketenpartijen aan

de ontwikkeling en stimulering van brouwgerst uit een duurzame teelt. Hiervoor
worden de criteria van Stichting Veldleeuwerik gebruikt. Stichting Veldleeuwerik
is een unieke samenwerking tussen akkerbouwers, adviseurs, toeleveranciers en
verwerkers in duurzame voedselketens. Gezamenlijk vertalen ze duurzaamheid

in praktische maatregelen die resulteren in een meer duurzame bedrijfsvoering
in de gehele keten. Een teler aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik stelt elk

"In brijvoer is een toenemende
vraag te zien naar mengproducten.
De samenstelling wordt bepaald
door de grondstoffen die op dat
moment voorradig zijn, maar de
voerkwaliteit is consistent."

jaar een getoetst duurzaamheidsplan op voor zijn gehele bedrijf. Dit plan voor
continue verduurzaming is gebaseerd op tien indicatoren, waaronder bodemvruchtbaarheid, energiegebruik en biodiversiteit. Agrifirm Plant, Heineken en
Holland Malt stellen zich als doel om deze duurzaam geteelde brouwgerst
gezamenlijk naar de markt te brengen.

Vochtrijk en stapelbaar mengvoer

Bonda, één van de dochterbedrijven van Agrifirm, produceert sinds kort als enige bedrijf ter wereld vochtrijk, stapelbaar
mengvoer voor rundvee. Afgelopen najaar is hiervoor in ’s-Hertogenbosch een nieuwe fabriek in gebruik genomen.

Gluco+
Proti+
Gluco+
Proti+
Bonda fabriek

Transport

Veehouder

Inkuilbaar

Gehele jaar leverbaar

Onderzoek
naar alternatieve
eiwitstrategieën
Alternatieve eiwitbronnen

Agrifirm is betrokken bij verduurzaming van de eiwitimport en het onderzoek

naar alternatieve eiwitstrategieën. Eiwitrijke grondstoffen worden wereldwijd
schaarser en daardoor duurder. Daar proberen wij op in te spelen. Agrifirm
Plant heeft samen met het Agrifirm Innovation Center de mogelijk-heden

onderzocht om het eiwitgehalte in Nederlandse maïs en tarwe te verhogen
met behulp van betere meststoffen. Dit is slechts een van de voorbeelden.

Een ander initiatief is het onderzoek naar de verhoging van het raapaandeel
in pluimveevoer. Dat moet zorgen voor meer alternatieve eiwitbronnen.

Hetzelfde effect streven we na met andere, nieuwe grond-stoffen. Op de

Agrifirm heeft sojateelt in
Noordwest-Europa de afgelopen
tijd op de kaart gezet.

afdeling New Raw Materials van het Agrifirm Innovation Center hebben we
in 2012 getoetst of grondstoffen als zeewier en insecten toepasbaar zijn in
veevoer. Sommige bronnen blijken inderdaad toepasbaar, maar het is nog
geen groot alternatief voor toepassing in veevoer.
Vizier op regionale sojateelt

Agrifirm heeft sojateelt in Noordwest-Europa de afgelopen tijd op de kaart
gezet. In Nederland is in 2012 op diverse plaatsen geteeld en getest, onder
meer in Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Flevoland en Groningen. Ook in

België zijn, in samenwerking met een Belgische kennisinstelling, op twee
locaties sojaproeven uitgevoerd. Met ingang van 2013 breiden we het

netwerk van sojakwekers verder uit met een Duitse partij; daarnaast proberen
we de banden met kennisinstellingen in België en Nederland te versterken.
In Nederland voeren we komend jaar een praktijktest uit met telers.
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Hergebruik
restproducten
levensmiddelenindustrie

47,9%

47,9 % van alle droge grondstoffen die
Agrifirm in veevoer verwerkt bestaat

uit restproducten uit de levensmiddelenindustrie en de biobased economy.

Deze blijven over bij de productie van
bijvoorbeeld biobrandstoffen, brood,

koek, margarine, bier en suiker. 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

Dit onderzoek moet eventuele belemmeringen voor de teelt van soja in beeld
brengen en duidelijk maken of soja kan concurreren met gewassen als tarwe
en maïs.

Verantwoorde soja in de hele keten

65,1% Melkvee

Soja is een belangrijke grondstof van eiwitrijk diervoeder. Wereldwijd neemt

de vraag naar soja voor toepassingen in voedsel, diervoeding en biobrandstof
toe. Daarmee groeit, met name in Zuid-Amerika, het areaal soja. Het is

belangrijk dat deze teelt op een duurzame manier plaatsvindt met oog voor

38,8% Varkens

behoud van natuur, de lokale medewerkers en gemeenschappen en andere

maatschappelijke aspecten. In het project ‘ketentransitie verantwoorde soja’
werken diervoederproducenten, veehouders, de zuivel-, vlees- en eiersector
en levensmiddelenproducenten aan een omschakeling naar 100 procent

verantwoorde soja in 2015. Via brancheorganisatie Nevedi is Agrifirm Feed
hierbij nauw betrokken. In totaal investeren de bedrijven, samen met het

31,5% Leghennen

Initiatief Duurzame Handel, enkele miljoenen euro’s in verduurzaming van
de sojaketen.

In het kader van het groeitraject 100 procent verantwoorde soja in 2015

ondertekenden Nederlandse bedrijven en Zuid-Amerikaanse sojaproducenten

40,9% Vleeskuikens

in november 2012 de contracten voor levering van 280.000 ton verantwoorde
soja. Dit staat gelijk aan een verdubbeling van de inkoop van duurzame soja
ten opzichte van 2011. Zo’n 16 procent van alle soja en sojaproducten die in

Nederland wordt verwerkt, is gecertificeerd en wordt verantwoord geteeld.

In het KPI-verslag van Agrifirm op www.agrifirm.com
staat een overzicht van het aandeel soja en palmpitschilfers in het veevoer van Agrifirm.

AgriFirm
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Efficiënte
productie
en logistiek
Efficiënte verwerking van grondstoffen en het product-

transport naar de klant zijn belangrijke taken van Agrifirm.

Vermindering van het energieverbruik, en dus een effectief

ingerichte logistiek, is het speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid. In 2012 heeft de ontwikkeling van hernieuwbare

energiebronnen een belangrijke plaats op de agenda verworven.
Agrifirm is geen expert op dit gebied en heeft daarom

samengewerkt met experts uit de markt voor alternatieve
energie. Voor alle bedrijfslocaties zijn de mogelijkheden

voor toepassing van windenergie onderzocht. We hebben
geconstateerd dat energieopwekking uit wind op onze

bedrijfslocaties vanwege vergunningen niet haalbaar is.

Efficiënte productie en logistiek

Energie Efficiency Index
resultaten 2012
Een belangrijke stap om efficiënter te kunnen produceren is de introductie van

de Energy Efficiency Index (EEI) in 2011. Daarmee brengen we het energieverbruik

per eenheid product op belangrijke productielocaties in kaart. De index geeft aan

hoe de energie-efficiëntie zich verhoudt tot het referentiejaar 2010. Door jaarlijkse
herhaling van de inventarisatie wordt de progressie in energie-efficiëntie per

locatie zichtbaar. In 2012 zijn de volgende gerichte maatregelen genomen om
het energieverbruik terug te dringen:

• Met het oog op de weersomstandigheden en een goede planning was het voor

Door jaarlijkse herhaling
van de inventarisatie
wordt de progressie in
energie-efficiëntie per
locatie zichtbaar.

dochteronderneming B.V. Oldambt mogelijk om luzerne langer op het land te

laten liggen. Zo droogt de luzerne al voor en dat bespaart energie in de fabriek

• Het nieuwe hoofdkantoor van Agrifirm beschikt over verschillende nieuwe
energiezuinige technieken en materialen. Voorbeelden zijn: gevelbeplating

die CO2 afbreekt en een hoge isolatiewaarde heeft, triple glas en en een slimme
klimaatinstallatie die warmte of koude verspreidt naar andere ruimten’ maak
hier maar van ‘en een slimme klimaatinstallatie die warme of koude lucht
verspreidt naar andere ruimten

• Bij Agrifirm Feed zijn zuinigere motoren geïnstalleerd voor zware machines,

zoals persen en hamermolens. Daarnaast is geïnvesteerd in procesoptimalisaties,
waardoor de start- en stopprocedures minder energie kosten

"Door het logistieke proces
te verbeteren bij een aantal
vestigingen van Agrifirm Feed,
is de beladingsgraad van
bulkwagens fors toegenomen
en zijn de transportkosten
drastisch verlaagd."

Een opvallende vooruitgang van de EEI is te zien bij de locatie Drongen van
Nuscience Group. Deze vooruitgang wordt in grote mate veroorzaakt door

een hogere productie en bewustzijn voor energie- efficiënte productie. Bij het

laboratorium van NutriControl in Veghel heeft een reorganisatie geleid tot een

nieuwe situatie voor het uitvoeren van verschillende soorten analyses. Met een

lagere energie-efficientie in 2012 als gevolg. De verwachting is dat de efficiëntie
zich gedurende 2013 zal herstellen.

Energy Efficiency Index
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De index geeft per productielocatie aan hoe de energie-efficientie in 2012 zich verhoudt tot het jaar 2010.

Agrifirm Feed Nederland heeft in 2012 deelgenomen aan een landelijke energiescan, op initiatief van de Nevedi.

Slim energie
besparen
Duurzame verwerking gewasbeschermingsmiddelenfust

Agrifirm Plant heeft een afvalverwerkingsbedrijf en een verpakkingsbedrijf
samengebracht. Het doel: recycling van afvalmateriaal op een rendabele
wijze. Het afvalverwerkingsbedrijf is een gerenommeerd bedrijf in

afvalcollectie en -verwerking en beschikt over een landelijk netwerk.
Het verpakkingsbedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van lege

chemische verpakkingen. De afvalstroom wordt weer geschikt gemaakt
als grondstof voor nieuwe producten.

De productie en het
transport zijn flexibeler en
efficiënter ingericht.

Energiezuiniger transport

Het transport van producten is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel

van het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot van Agrifirm. Doel is
om het transport efficiënt en energiezuinig te organiseren. In bijna alle
productielocaties is er geïnvesteerd en is er sinds 2012 sprake van een
vierploegendienst. De productie en het transport zijn flexibeler en

efficiënter ingericht. De fabrieken in Utrecht en Maasbracht konden door
al deze maatregelen gesloten worden. Ritten vanaf de fabrieken worden
zodanig ingepland, dat retourvrachten meegenomen kunnen worden.
Daarnaast zijn er binnen Agrifirm Feed in 2012 Business Excellence-

projecten geweest, die bijgedragen hebben aan een efficiëntere planning,
productie en transport, zoals het IDEX-project (in Oss, Veghel en

Wanssum). Dit Business Excellence-project is gericht op het verbeteren
van de efficiëntie van het logistieke proces.
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Feed miles
en land use
Agrifirm berekent voor haar mengvoerproducten jaarlijks hoeveel transportkilometers (‘feedmiles’) en hoeveel

landbouwgrond (‘landuse’) nodig zijn

voor de productie van een kilogram melk,
varkensvlees, pluimveevlees en eieren.
In deze som zijn alle schakels in de

keten meegenomen, van de teelt van
grondstoffen voor diervoeders tot

en met de producten die veehouders

produceren. Het landgebruik en aantal
transportkilometers zijn over het

algemeen beter dan in 2011. In 2012 was

er minder import van granen van buiten

Europa. De daling in feedmiles en landuse
voor eieren komt door een betere

voederconversie. Meer informatie

over de berekeningen is te vinden in de
duurzaamheidsindicatoren rapportage
die als bijlage is uitgebracht.
5
4
3

Het IDEX-project heeft ervoor gezorgd dat de beladingsgraad van de

2

bulkwagens op deze locaties is verbeterd en dat de transportkosten
per kilometer zijn teruggebracht.

centrale graanopslag en een volledige bezorging van producten: die leveren

we af op het erf van de teler. Agrifirm Plant kiest voor een moderne logistieke

1,1 m2/kg

3,7 m2/kg

1,0 m2/kg

Melk

in 2012 verder ingevuld. Bovendien hebben we plannen gepresenteerd voor een

Pluimveevlees 4,5 m2/kg

Varkensvlees

principes ‘bestellen en bezorgen’ en ‘efficiënt als het kan, spoed als het moet’

4,8 m2/kg

vermijden zij onnodige omwegen. Binnen Agrifirm Plant zijn de logistieke

Eieren

geïnstalleerd. Zo kiezen chauffeurs nog eenvoudiger de kortste route en

3,9 m2/kg

3,9 m2/kg

Agrifirm Magyarország Zrt. heeft in alle vrachtwagens een GPS-systeem

3, 6 m2/kg

1

organisatie, waardoor we efficiënt werken met onder andere minder transport.
Zo is de ‘transport efficiency’ van gewasbeschermingsmiddelen met 4,3

procent verbeterd ten opzichte van 2011. Dat draagt vanzelfsprekend bij aan

de reductie van broeikasgasemissies. Wat in dat verband ook helpt: de stijging
van het aantal leasecontracten met energiezuinige auto’s. Waren dat er in

2011 nog 34, eind 2012 hadden 145 werknemers een auto met energielabel A.

2011
2012

1,002 km/kg

2,021 km/kg

4,385 km/kg

5,700 km/kg

Benzine (l) 192.765. Aandeel hernieuwbare energie: 2,56%

2,852 km/kg

165.545.406, Steenkool (ton) 13.306, Stookolie (l) 215.288, Diesel (l) 7.678.358 en

6,780 km/kg

uit Agrifirm Group: Gas (m3) 13.730.062, Gas (l) 304.944, Elektriciteit (KwH)

4,593 km/kg

Afgelopen jaar zijn de volgende hoeveelheden energie gebruikt door bedrijven

3,328 km/kg

Energieverbruik Agrifirm 2012
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Planten en
dieren laten
presteren
Streven naar rendement voor de teler, innovaties en

verduurzaming zijn belangrijker pijlers binnen Agrifirm.

Met onze producten en diensten stellen we boeren in staat

om planten en dieren optimaal te laten presteren. Zo dragen
we bij aan verkleining van de ecologische voetafdruk van

de voedselproductie, wat in veel gevallen gepaard gaat met
een rendementsverbetering voor de boer. De belangrijkste
voorwaarde: een goede gezondheid van dier, plant en

bodem. Het Agrifirm Innovation Center, de R&D-afdeling
van Agrifirm Plant en de Nutritie&Innovatie-afdelingen
binnen Agrifirm Feed hebben een spilfunctie om
productinnovaties op dit terrein te ontwikkelen.

Planten en dieren laten presteren

Afstemming mineralen
beschikbaarheid op
behoeften van dieren
Binnen het Agrifirm Innovation Center besteden we veel aandacht aan

het optimaal beschikbaar maken van mineralen, zoals fosfor en stikstof.

De hoeveelheid mineralen stemmen we af op de behoeften van het dier
gedurende de verschillende groeistadia en productiefasen. Zo proberen

we de zogeheten P- en N-efficiëntie van dieren zo hoog mogelijk te maken.
Immers geldt: wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit als mest. Hierbij

wordt nauw samengewerkt met de Nutritie&Innovatie-afdelingen van
De hoeveelheid mineralen
stemmen we af op de

behoeften van het dier

gedurende de verschillende

groeistadia en productiefasen.

Agrifirm Feed. Onze specifieke mineralen efficiënte voerconcepten zoals

Air Line 2.0 en Pmin-voeders voor de varkenshouderij en nP-voeders voor
de rundveehouderij zijn resultaten van dit onderzoek.
Duurzaamheidsscan

Om de inzet van innovatie vanuit Agrifirm voor meer duurzaamheid tastbaar
te maken, voert Agrifirm elk jaar een duurzaamheidsscan uit. De duurzaamheidsscan maakt de bijdragen inzichtelijk op meerdere gebieden: de

gezondheid van mensen en dieren (‘people’), de biodiversiteit en de uitstoot
van broeikasgassen (‘planet’) en het rendement voor de boer (‘profit’).

Uit de scan voor 2012 komt naar voren dat binnen het Agrifirm Innovation

“Het dynamisch N-model helpt
ons te voorspellen wanneer
het organische deel van mest
vrijkomt in de bodem, waardoor
stikstof beter benut wordt door
het gewas. “

Center meer projecten zijn gericht op diergezondheid en mineralenefficiëntie.
Daarnaast blijkt uit de scan dat er door betere interne samenwerking een
sterkere focus is geweest op het rendement op het boerenerf. Dit past in

ons streven naar ‘one firm Agrifirm’. Agrifirm Plant heeft zich in 2012 gericht
op het gebruik van nieuwe (organische) meststoffen en de effectiviteit

hiervan in de bodem. Tegelijkertijd is de aandacht voor de optimale inzet
van gewasbeschermingsmiddelen onveranderd hoog gebleven.

Bijdrage van innovatieprojecten
aan duurzaamheid

Onderstaande grafiek geeft aan hoeveel procent van de innovatieprojecten van Agrifirm een bijdrage heeft geleverd
op specifieke duurzaamheidsdoelen.

People

Bijdragen aan vermijden humane resistentie tegen antibiotica
Verbetering diergezondheid en dierenwelzijn
Bijdrage aan het opleiden van interne of externe betrokkenen
Planet

Biodiversiteit: verbeteren fosfaatefficiëntie bodem
Agrifirm Innovation Center

Biodiversiteit: verbeteren stikstofefficiëntie bodem

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

Biodiversiteit: verbeteren van bodem fysica
Biodiversiteit: verbetering gebruik GBM

Agrifirm Plant

Agrifirm Business Excellence

Klimaat: terugdringen uitstoot van zware broeikasgassen (methaan en lachgas)
Klimaat: verbeteren voederconversie
Klimaat: verminderen eigen energieverbruik
Alternatieve eiwitbronnen
Profit

Directe kostprijsreductie van de eigen activiteiten en/of van de leden
Interne samenwerking
Samenwerking in de keten
0
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% van projecten

Inzetten van
organische
meststoffen
Sluiten van kringlopen met organische mest

Agrifirm investeert in de juiste inzet van nieuwe organische meststromen,
afkomstig van bijvoorbeeld de mestverwerking en de biobased economy.
Deze verbeteren de bodemvruchtbaarheid bij klanten. 30 procent van de

projecten van de R&D-afdeling van Agrifirm Plant is gericht op het efficiënter
inzetten van organische meststoffen. Kortom: organische mest wordt weer
hergebruikt en zo sluiten kringlopen. Door externe omstandigheden is dit
effect in 2012 marginaal geweest. Er is een lager volume organische mest
verhandeld (2011, 565.358 ton en in 2012, 505.588 ton). Dit komt door

verminderde vraag van een aantal vergisters en het slechte weer tijdens de

periode waarin mest mag worden uitgereden. De wettelijke verkleining van

de aanvoerruimte en de kortere uitrijperiode hebben eveneens geresulteerd
in minder vraag. Het aanbod is daarmee groter gebleven dan de vraag.

Het volume kunstmeststoffen is stabiel gebleven ten opzichte van andere

Om de inzet van innovatie
vanuit Agrifirm voor meer
duurzaamheid tastbaar te
maken voert Agrifirm elk jaar
een duurzaamheidsscan uit.

jaren (2012, 374.000 ton).

Beschikbaarheid stikstof in bodem voorspellen

Agrifirm Plant heeft de afgelopen twee jaar samen met het Louis Bolk Instituut
en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) een plannings-instrument

ontwikkeld voor optimale bemesting van de bodem, het dynamische N-model.
Hiermee kunnen telers voorafgaand aan het seizoen samen met hun specialist

veel meer inzicht krijgen in de beschikbaarheid van stikstof tijdens het seizoen.
Dit instrument maakt het direct inzichtelijk als er N-tekorten optreden en er

dus aanvullende bemesting nodig is. Met het N-model kunnen we organische
meststromen nog efficiënter inzetten.
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Ruim 1,6 miljoen
kg reductie fosfaat
in veevoer

2012

2011

2012

2011

953.631 kg

698.535 kg

86.706 kg

227.254 kg

Cijfers t.o.v 2008/2009
Dit jaar zijn de cijfers volgens een
nieuwe meetmethode uitgerekend.

Adviesinstrumenten voor goed presterende dieren

Elke kilo fosfaat die een dier niet eet

het boerenmanagement belangrijk. Agrifirm Feed biedt computer-

Dat draagt bij aan een goed milieu

Voor een goed resultaat van de inzet van Agrifirm-producten is

programma’s die de ondernemer bijstaan in managementbeslissingen.
Het adviesprogramma helpt de varkenshouder in de keuze voor het

beste voerschema. De nieuwe zeugenaanpak ‘sow control’, gericht op

zeugenhouders, is eveneens een handig hulpmiddel. Melkveehouders

kunnen gebruik maken van de beoordelings -en adviestool MelkNavigator
die exact berekent welke voedingsstoffen koeien nodig hebben voor
het gewenste resultaat. OPFOK 24 is een totaalaanpak voor jongvee.

Dit systeem levert in elke fase de juiste voeders, tools en adviezen voor
de ontwikkeling van een kalf in de eerste twee jaar van zijn leven.
Akkerbouwspecialisten geven duurzaam advies

In 2011 leidden we al twee akkerbouwspecialisten op tot ‘duurzaamheidsspecialist’. In 2012 hebben nog eens zeven akkerbouwspecialisten

deze accreditatie via CAH Dronten en Stichting Veldleeuwerik ontvangen.
Agrifirm Plant is één van de partners in Stichting Veldleeuwerik.

Samen met telers stellen de specialisten een duurzaamheidsplan op.
Agrifirm Plant heeft hiervoor samen met enkele partners een aantal
adviesmodules ontwikkeld: de bodemscan, bouwplanscan en een
module om de carbonfootprint uit te rekenen.

komt ook niet in de mest terecht.

en de biodiversiteit. Voor Agrifirm is
de reductie van fosfaat in voer een

belangrijk speerpunt. Agrifirm Feed

heeft hiervoor speciale voerconcepten
ontwikkeld voor alle sectoren.

Voorbeelden hiervan zijn: AirLine [2.0]
en Pmin-voeders voor varkens, en

de nP-voeders voor rundvee. In alle
rundveevoerlijnen heeft Agrifirm

de maximale hoeveelheid fosfaat

in de voeders verlaagd en hebben

onze specialisten rundveehouders

gestimuleerd om deel te nemen aan
BEX (bedrijfsspecifieke excretie).

In totaal heeft Agrifirm Feed in 2012

bijna één miljoen kilo fosfaat via het
voer gereduceerd ten opzichte van

2008/2009. Hiermee hebben we een

substantiële bijdrage geleverd aan het
halen van de sectorale doelstellingen,
zoals beschreven in het convenant
voerspoor van Nevedi en LTO.

AgriFirm
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Bijdragen aan
een duurzaam
consumentenaanbod
De invloed van de voedselproductie 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 kunnen bieden. Daarom heeft Agrifirm
een breed assortiment en werken we actief samen met

ketenpartners om nieuwe concepten te ontwikkelen en te

implementeren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking
tussen Agrifirm, ZLTO, Vion en Topigs op het gebied van

reduceren van het antibioticagebruik op boerenbedrijven.

Bijdragen aan een duurzaam consumenten-aanbod

Voortgang verbetering
diergezondheid
Gezonde dieren zijn belangrijk voor het rendement van elke veehouder. Deze

dieren hebben minder antibiotica nodig. Beperking van het antibioticagebruik
verkleint de kans op het ontwikkelen van resistentie bij pathogenen. De

gestelde reductie door de overheid van 50 procent voor 2013 lijkt in 2012 al te
zijn gehaald. De officiële cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (sDA)
van 2012 worden in het voorjaar van 2013 bekend gemaakt.

Goed voer speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van dieren en een lager
antibioticagebruik. De voerconcepten van Agrifirm Feed - zoals Air Line® voor
varkens en WellCome voor vleeskuikens - dragen hieraan bij. Voor leghennen
heeft Agrifirm het voerconcept VIGOR ontwikkeld. VIGOR stimuleert de

darmgezondheid, vertering en voerbenutting bij leghennen. Onderzoek van

Goed voer speelt een belangrijke
rol bij de gezondheid van dieren.

de Gezondheidsdienst voor Dieren toont bovendien aan dat VIGOR een

aantoonbaar gunstig effect heeft op chronische darmontsteking bij kippen.

Hiernaast hebben de juiste toepassing van het voerschema, de stalinrichting en
het bedrijfsmanagement grote invloed op de gezondheid van dieren. Agrifirm

verwerkt geen antibiotica in haar veevoer - dat is zo afgesproken binnen Nevedi
- en probeert via zogeheten erfbetrederssessies met onder meer ZLTO, Vion,
Topigs en dierenartsen het antibioticagebruik bij veehouders te verlagen.

“Beweiden is economisch
aantrekkelijk en daarnaast ook
nog eens goed voor het imago
van de sector.”

WeideKompas

Of een veehouder wil beweiden is een keuze die hij zelf maakt. Om de

veehouder te helpen meer rendement uit zijn beweiding te halen heeft

Agrifirm Feed de WeideKompas ontwikkeld. WeideKompas geeft met drie
keuzes, diverse tools en praktisch advies antwoord op alle vragen van de
veehouder rondom weidegang.

De CO2-voetafdruk van melk, vlees en eieren
Onderstaande grafieken geven weer hoeveel kilogram CO2 -eq wordt uitgestoten bij de productie van een kilogram melk,
vlees of eieren, geproduceerd met voer van Agrifirm Feed.

0

1

2

CO2 -eq / kg product

3

4

5

Varkensvlees Droog

Varkensvlees Nat

Melk

Pluimveevlees

Eieren

Eieren Biologisch

2011
2012
*Results are partly based on assumptions.
*LULUC based on 2012, was not part of calculation 2010 and 2011.

Voerconcepten
dragen bij aan
duurzaamheid
Agrifirm-dochter Nuscience ontwikkelt daarnaast speciale ingrediënten om

een grotere bijdrage te leveren aan de gezondheid. Een voorbeeld hiervan is
Aromabiotic. Deze ingrediënten, op basis van middellange keten vetzuren

dragen bij aan betere prestaties, verbeteren de gezondheid van het dier en
verhogen het dierenwelzijn. Het levert hierdoor een rechtstreekse bijdrage
aan de verlaging van het antibioticagebruik. Uit de resultaten op onze

Agrifirm researchfarm Laverdonk blijkt dat de veehouder zelf ook een goede

Agrifirm-dochter Nuscience
ontwikkelt daarnaast speciale
ingrediënten om een grotere bijdrage
te leveren aan de gezondheid.

bijdrage kan leveren. Door maatregelen in het management, zoals het

inrichten van een quarantainestal, het werken met een meerwekensysteem
en discipline in de dagelijkse werkzaamheden. Zo zit de proefboerderij zelf
nu tussen de twee tot zes dagdosering per dierjaar (DDD) in plaats van de
streefwaarde tien DDD.

Voortgang Verbond van Den Bosch

Samen met 28 partijen uit de retail, verwerkende industrie en veevoederindustrie heeft Agrifirm in september 2011 het Verbond van Den Bosch

ondertekend. Dit is een versnellingsagenda die concreet aangeeft hoe de
sector zich de komende jaren moet ontwikkelen om in 2020 alleen nog

duurzaam vlees in de schappen van de Nederlandse supermarkt te hebben

liggen. Mede op basis van de afspraken uit het Verbond heeft Agrifirm zich
gedurende 2012 georiënteerd op haar positie in de mestproblematiek in

Nederland. We bekijken op dit moment hoe onze voerconcepten bijdragen
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Carbon
footprinting

Met Carbon footprinting bedoelen
we het uitrekenen van de totale

broeikasgasemissies van een product
gedurende zijn hele levensduur.
Dit onderwerp komt steeds

prominenter op de agenda in gremia
binnen de landbouwsector in

Nederland, Europa en zelfs de hele

wereld. Zo hebben medewerkers van

Agrifirm Feed medewerking verleend

aan de lancering van de tool FeedPrint
in 2012. Dat project is uitgevoerd door
Wageningen Universiteit en Blonk

Consultants. Daarnaast wordt middels
aan meer duurzaamheid op het boerenerf en hoe we daarover

kunnen communiceren. In 2013 maken we vervolgstappen bekend.
Bevorderen samenwerking biologische veehouders en akkerbouwers
Biologische veehouders en akkerbouwers kunnen elkaar helpen door
producten uit te wisselen. Denk hierbij onder meer aan mest en de

levering van ruw- en krachtvoer. Agrifirm bezoekt de bedrijven van

zowel akkerbouwers als veehouders. We beoordelen de kwaliteit van
de producten en brengen de ondernemers met elkaar in contact.

Hierna maken de biologische akkerbouwer en de veehouder onderling
afspraken over hoe ze de producten aan elkaar leveren.
Agrifirm Duurzaamheid Wiki

Als Agrifirm willen we op onze internetsite communiceren over de

duurzaamheidsthema’s die relevant zijn. Onze doelgroep is breed: van

studenten en beleidsmakers tot aan geïnteresseerde burgers. In 2012 hebben

we een zogeheten Duurzaamheid Wiki ontwikkeld. Hierop beschrijven we de

maatschappelijke thema's in de agrarische sector waarbij Agrifirm betrokken
is. Enkele voorbeelden zijn: klimaatverandering, duurzame grondstoffen en

transparantie. Onder deze thema’s staan onze standpunten met daarbij een
chronologisch overzicht van projecten, initiatieven en plannen. De Wiki is
te vinden op: http://www.agrifirm.com/agrifirm-group/duurzaamheid

een partnerschap van The European
Feed Manufacturers' Federation

(FEFAC) met Food and Agriculture

Organizations of the United Nations
(FAO), waarin Agrifirm zitting heeft,
gewerkt op dit gebied aan een

internationale standaardisatie.

Vanuit Agrifirm Plant is samen met
enkele ketenpartijen gewerkt aan

de afronding van een footprinttool
geschikt voor de Nederlandse
akkerbouw. Nu diverse tools

beschikbaar zijn voor gebruik in de

sector zien we verschillen ontstaan
tussen tools. En dus stimuleren we
via deze gremia, bijvoorbeeld het
Sustainable Agriculture Initiative

(SAI) en FAO, uniformering van de
methodologien voor deze tools.

Uiteindelijk dient dit proces te leiden
tot sectorbreed gedragen, praktisch
hanteerbare tools die eenvoudig
uitwisselbaar zijn.

AgriFirm
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De basis
voor succes
Om succesvol te kunnen zijn als onderneming zijn deskundige, gemotiveerde
medewerkers onmisbaar. Daarom investeren wij in onze mensen. We bieden
goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Bovendien besteden we steeds meer aandacht aan performance management;
dit heeft een centrale plaats gekregen in het HR-beleid. Dit werpt zijn vruchten
af. Zo is bijna 67 procent van onze managers doorgegroeid vanuit een andere
functie binnen het bedrijf.

Medewerkersopinieonderzoek

Op basis van de resultaten uit ons medewerkersopinieonderzoek in 2011

hebben alle Agrifirmbedrijven focusgebieden gekozen, zoals persoonlijke
ontwikkeling, leiderschap, communicatie of medewerkersbetrokkenheid.

De Agrifirm-bedrijven maken op basis van de resultaten een verbeterplan.

Agrifirm Exlan legt de focus
op persoonlijke ontwikkeling
van de medewerkers.

Onze dochteronderneming Nuscience Group heeft bijvoorbeeld aan de

hand van de resultaten besloten om transparanter te willen zijn en daarom

strategische keuzes van het management meer toe te lichten aan medewerkers.
Agrifirm Exlan legt de focus op persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers
en strategie. Agrifirm Deutschland investeert meer in de opleiding van haar
medewerkers.

Nieuw hoofdkantoor

In september hebben we ons nieuwe kantoor in Apeldoorn officieel geopend.
Het gebouw doet dienst als hoofdkantoor van Agrifirm Feed, Agrifirm Group,

Agrifirm Innovation Center en Agrifirm Plant. In het ontwerp van het gebouw is

veel rekening gehouden met de identiteit van Agrifirm. Zowel in het interieur als

exterieur is veel aandacht voor agrarische details en komen oud en nieuw samen.
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Opleidingsbudget per
medewerker
Gemiddeld bedrag besteed per

medewerker per bedrijf in 2011 en 2012
Bedrijven

2012

Agrifirm Group

1523

Agrifirm Feed

651

Nuscience Group

147

Agrifirm Deutschland

515

Agrifirm Polska

463

Agrifirm Magyarország Zrt.

136

Agrifirm Co-products

514

Agrifirm Belgium

982

Agrifirm Plant

814

Abemec

Bij de bouw zijn veel natuurlijke materialen als hout, beton en glas gebruikt,
waardoor het pand een robuust, modern en stoer karakter
heeft gekregen.

Codes en regelingen

Agrifirm houdt zich vrijwillig aan de Nederlandse Corporate Governance
Code. Deze code is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en bevat

1950

B.V. Oldambt

106

Agrifirm Exlan

590

NutriControl

474

Agrifirm Winkel
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Agrifirm Gemiddelde

526

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. Deze code 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. In 2012 zijn er geen meldingen
over corruptie of discriminatie binnengekomen via deze regelingen.
Reorganisaties

In de tweede helft van 2012 zijn binnen Agrifirm Feed de fabrieken van
Maasbracht en Utrecht gesloten. Dit besluit is genomen, omdat de

veevoermarkt gestaag krimpt en we vanuit strategisch oogpunt efficiënter
willen zijn in productie en transport. Recent is aangekondigd dat we begin
2013 een groot aantal vestigingen van Agrifirm Plant sluiten en het

transport van Agrifirm Feed vanaf 2014 uitbesteden. Deze keuzes gaan

gepaard met ingrijpende reorganisaties. Agrifirm spant zich maximaal in
om ontslagen te voorkomen. Binnen het opgestelde sociale plan streven
we naar zo veel mogelijk herplaatsingen, intern of extern.

Vlaanderens Trots
De Vlaamse varkenshouderij is een
belangrijke economische sector in

Vlaanderen. Om dit te benadrukken
heeft Agrifirm Belgium met een

aantal andere bedrijven de handen

ineengeslagen. Samen hebben zij de
film ‘Vlaanderens Trots’ gemaakt,

waarmee de varkenshouderij in een
positief daglicht wordt gezet. Het

eindresultaat is te bewonderen op:
www.vlaanderenstrots.com.
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Ongevallen en
ziekteverzuim
Elk ongeval is er één te veel. Helaas zijn
er bij de verschillende bedrijven in 2012
54 incidenten geweest met lichamelijk
letsel. Om het aantal terug te brengen

Maatschappelijke betrokkenheid

project Safety First op te starten. De

goede doelen. Naast ons kantoorpand Apeldoorn ligt de wijk Groot

heeft Agrifirm Group besloten het

bedoeling hiervan is dat we op termijn
binnen de hele onderneming meer

gelijkwaardig tegen veiligheid aankijken.
In eerste instantie gaat het om

oriëntatie en beleidsvoorbereidend

werk. Medio 2013 en 2014 verwachten

we meer concrete stappen te zetten om
de hoeveelheid incidenten te verlagen.
Het gemiddelde ziekteverzuim van

Agrifirm in 2012 was 3,1 procent. Dit is

een behoorlijke daling ten opzichte van
de 4,1 procent van vorig jaar.

Gemiddeld ziekteverzuim 2012

%

Agrifirm Group

1,6

Agrifirm Feed

4,5

Nuscience Group

1,8

Agrifirm Deutschland

4,1

Agrifirm Polska

3,8

Agrifirm Magyarország Zrt.

3,2

Agrifirm Co-products

3,0

Agrifirm Belgium

2,8

Agrifirm Plant

2,8

Abemec

2,7

B.V. Oldambt

5,3

Agrifirm Exlan

5,5

NutriControl

4,4

Agrifirm Winkel

2,3

Agrifirm Gemiddelde

3,1

• Ongevallenfrequentie: 8,6

incidenten per 1.000.000 werkuren

• Gemiddelde afwezigheidsduur
door ongeval 21 werkdagen

• Verzuimpercentage als gevolg
van ongeval 0,7%
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Medewerkers van Agrifirm dragen regelmatig bij aan lokale of landelijke
Zonnehoeve. Zorggroep ’s Heeren Loo krijgt hier een groot aantal woningen

waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en worden begeleid.

De wijk wordt verder ontwikkeld met een speelveld, pluktuin, boomgaard en
schapenweide. Agrifirm draagt financieel bij aan de opbouw van deze wijk.

We willen in de toekomst eveneens bijdragen met onze kennis, bijvoorbeeld
op het gebied van groenvoorziening of het leveren van voer. Agrifirm

Magyarország Zrt. doneerde geld aan diverse lokale projecten, zoals de

organisatie van een zomertheater, de vrijwillige brandweer en een fonds

voor basisscholen. Nuscience geeft donaties aan Vlaamse Kinderliga, Artsen
zonder Grenzen en Kika. Agrifirm Polen sponsort het jongens voetbalteam
in Szamotuly en het meisjes volleybalteam in Topola.
Agrifirm Plant en Bonda helpen samen in Burundi

Agrifirm Plant is voor een aardappelproject in Burundi een samenwerking
aangegaan met ZOA, een organisatie die hulp biedt in Afrika en Azië.

Een akkerbouwspecialist heeft het land tussen september 2012 en februari

2013 vier keer bezocht om zijn kennis op het gebied van aardappelpootgoed

over te brengen. Hij heeft na elk bezoek verslag gedaan in het personeelsblad
‘Plant-aardig’. Bonda heeft in ditzelfde project een aardappeldroogfaciliteit
gesponsord.

Activiteit Young Emloyees

De ‘Young Employees Agrifirm’ zijn ambitieuze medewerkers tot 35 jaar,

die regelmatig bij elkaar komen om trainingen te volgen en hun netwerk te

verbreden. In 2012 zijn er twee conferenties geweest. Van 6 tot 8 juni gingen
de medewerkers naar België voor de conferentie over ‘Connecting People,
Sharing knowledge’. Ook stond er een bezoek aan het hoofdkantoor van
Nuscience in Drongen op het programma. In december stond ‘growing

successfully’ op het programma in Apeldoorn, waar onder andere is gewerkt
aan een promotiefilmpje van deze enthousiaste jongelingen. Het filmpje is
te vinden op www.agrifirm.com/yea.
Performance management

In 2012 is de invoering van performance management verder uitgebreid bij
alle bedrijven die onder Agrifirm Group vallen. Bij tien bedrijven binnen de

Agrifirm Group passen we performance management toe bij het beoordelen
van medewerkers. Het doel is het structureel voeren van plannings-,

functionerings- en loopbaangesprekken. Performance management richt zich
op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit betekent dat onze

medewerkers hun talenten optimaal benutten, steeds op de goede plek zitten
of daarheen bewegen en daardoor maximaal bijdragen aan de organisatie.
42 procent van alle werknemers heeft de volledige cyclus doorlopen.

Stakeholderoverleg 2012
Thema

Stakeholders

Antibioticagebruik

• Ketenpartners
varkenshouderij
• Varkens- en
vleeskuikenhouders
• Interne samenwerking
op het gebied van
kalverhouderij
• Kennisinstellingen

Fosfaatreductie
diervoerders

• Convenant voerspoor
Nevedi en LTO
• Varkens- en
rundveehouders
• ZLTO
• Internationale interne
focus via AIC

Verkleinen CO2voetafdruk

• Nevedi
• Productschap
Diervoeder
• FAO/FEFAC
• Kennisinstellingen
• Bemefa
• SAI (Sustainable
Agriculture Initiative)
• Meerjarenafspraken
Nevedi
• GDF Suez

Verduurzaming
producten
supermarkt

• Stichting Veldleeuwerik
• Flanders Food

Duurzame
grondstoffen

• Partners uit de
ketentransitie
verantwoorde soja
• RTRS
• Nederlandse kwekers
• Wageningen
Universiteit
• ILVO Vlaanderen
• Nevedi
• Bemefa

Biodiversiteit

• Stichting Grauwe
Kiekendief
• Agrarische
Natuurverenigingen
• Telers
• (Lokale) overheden
en provincies
• Waterschappen
• ZLTO, LTO Noord
• WUR
• Leveranciers van
organische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Met dit maatschappelijk jaarverslag legt Agrifirm verantwoording af over het
duurzaamheidsbeleid en de geleverde prestaties op dit gebied in het jaar 2012.
Het verslag verschijnt jaarlijks en heeft betrekking op alle ondernemingen binnen
de Agrifirm Group. De vorige rapportage verscheen in april 2012.
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 ‘Duurzaamheid’. Hier zijn ook
de grondslagen voor maatschappelijke verslaggeving binnen Agrifirm te vinden.
Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid bij Agrifirm kunt u
terecht bij Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs, CSR and strategic R&D
r.tijssens@agrifirm.com, tel 088 488 29 00.
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