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> Coöperatie met circa 17.250 leden.

Het maatschappelijk jaarverslag verschijnt jaarlijks en heeft betrekking op alle ondernemingen

> Hoofddirectie: 2 leden.

binnen de Agrifirm Group, tenzij bij onderdelen anders vermeld. De vorige rapportage
verscheen in mei 2015.

> Raad van commissarissen: 8 leden.

Leidraad voor de rapportage is het Global Reporting Initiative (GRI), de internationale richtlijn

> Netto-omzet: € 2.385 miljoen.

voor duurzaamheidsverslaglegging. Dit verslag is opgesteld volgens de GRI G4 richtlijn.

> Operationeel bedrijfsresultaat

De GRI tabel met verwijzingen naar alle gerapporteerde gegevens is te vinden op onze

(exclusief bijzondere lasten): € 48,0 miljoen.

website www.agrifirm.com onder het kopje ‘Mediacenter/Jaarverslagen’.

> Netto resultaat: € 76,2 miljoen.

Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm kunt u terecht bij Ruud Tijssens,

> Aantal werknemers: 3.570

directeur Corporate Affairs, strategisch R&D en CSR, E r.tijssens@agrifirm.com, T 088 488 29 00.

> Aantal FTE: 3.179

Leeswijzer
Afzet (x 1.000 ton)

2015

Mengvoeders

4.256

Co-producten

2.306

Premixen & concentraten

494

Granen, aardappelen, uien en peen

489

Kunstmeststoffen

394

Organische meststoffen

561

Gewasbeschermingsmiddelen (in miljoen euro)

126,9

Met dit maatschappelijk jaarverslag legt Agrifirm verantwoording af over het duurzaamheidsbeleid en de geleverde prestaties op dit gebied in het jaar 2015.
Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, bedrijfsprincipes en ambities van Agrifirm. Het geeft een
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Agrifirm Group in 2015 zoals de
Ledendagen en de visie Dutch Farming.
Hoofdstuk 2 beschrijft het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm, inclusief de gestelde doelen
op de zes pijlers. Daarnaast aandacht voor de resultaten van het eerste symposium
over het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm in juni 2015 en de introductie van de
duurzaamheidslabels voor voerconcepten en producten.
In hoofdstuk 3 tot en met 8 staan de doelen en belangrijkste prestaties op de zes pijlers van
het duurzaamheidsbeleid centraal. Voor elke pijler licht een verantwoordelijke bij Agrifirm of
een externe samenwerkingspartner een voorbeeld met veel duurzaamheidsimpact toe.
In de bijlagen staan de KPI’s van Agrifirm op het gebied van organisatie, milieu,
arbeidsvoorwaarden en mensenrechten beschreven.
In het bijbehorende protocol biedt Agrifirm transparantie over de gekozen methodiek,
selectie van thema’s, wijze van informatie verzamelen en berekenen. Agrifirm hanteert de
richtlijnen van GRI G4 voor de verslaglegging.
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Voorwoord
Duurzaamheid, en klimaat in het bijzonder, stonden vorig jaar

Voor veel van onze leden en klanten in Nederland stond 2015 in

duurzaamheidsbeleid sluit naadloos aan op de ‘Dutch Farming’ visie.

we dat alleen doen samen met onze medewerkers, onze leden,

in de spotlights, zowel binnen als buiten Nederland. Tijdens

het teken van de grondgebondenheid van de melkveehouderij

Dit beleid is dankzij onze ketenpartijen en stakeholders vorig jaar

onze klanten, verschillende maatschappelijke organisaties,

de internationale klimaatconferentie COP21 in december

en mest. Het melkquotum werd vervangen voor een systeem van

verder aangescherpt. Tijdens ons symposium ‘Mede mogelijk maken’

onderzoeksinstellingen, retailers en al onze andere stakeholders. Bij

2015 in Parijs maakten regeringsleiders serieuze afspraken

fosfaatrechten waardoor veel ondernemers in de knel kwamen.

dat we 2 juni 2015 organiseerden, hebben deze partijen in alle

Agrifirm willen we verduurzamen door samen te werken, nu en in de

over het tegengaan van klimaatverandering. Verschillende

Daarnaast werd strengere regelgeving over het beperken van

openheid en transparantie met ons meegedacht over een verdere

toekomst.

bedrijven beloofden in 2015 ontbossing uit hun ketens te

emissies naar grond- en oppervlaktewater aangekondigd. Net als in

concretisering van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

weren, waterschaarste staat weer (terug) op de agenda en er

de jaren ervoor beleefde de varkenshouderij wereldwijd een zeer

was meer aandacht voor regionale voedselsystemen. Deze

moeilijk jaar. Wij zien het als onze taak om met onze producten

In dit duurzaamheidsverslag leest u alles over de activiteiten

ontwikkelingen bieden kansen voor Agrifirm om als koploper

en diensten juist een bijdrage te leveren aan deze vraagstukken

die hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen.

te laten zien hoe we met innovatieve voerconcepten, advies

en uitdagingen. Ondanks turbulente politieke en economische

Zo kwamen we als eerste diervoederbedrijf in Nederland met

op maat, initiatieven zoals Nederlandse soja en inkoop van

ontwikkelingen zien we dat het operationeel bedrijfsresultaat van

duurzaamheidslabels voor onze voerconcepten en producten. Deze

duurzame grondstoffen, bijdragen aan bijvoorbeeld een lagere

Agrifirm in 2015 sterk is verbeterd ten opzichte van de jaren ervoor.

labels ondersteunen onze leden en klanten om op een rendabele

water- en CO2-voetprint en duurzaam bosbeheer.

De afzet in de Nederlandse mengvoermarkt steeg met 100.000

en duurzame wijze voedsel te produceren. Verder hebben we eind

Ton Loman

ton, het nettoresultaat was aanzienlijk beter dan in 2014 en het

2015 de voorbereidingen getroffen voor een duurzaam inkoopbeleid

Tegelijkertijd was 2015 geopolitiek gezien een bewogen jaar. De

Ledenvoordeel steeg naar € 20 miljoen. Een resultaat om trots op te

voor al onze grote grondstoffen. De komende tijd gaat u daarover

onrust in het Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne had een directe

zijn. Maar ook een succes dat niet kan bestaan zonder het succes van

nog veel van ons horen. Ook voerden we voor zowel Agrifirm Feed

impact op de markten waarop Agrifirm opereert.

de sector in de breedte.

als Agrifirm Plant een klanttevredenheidsonderzoek uit. In het

De agrarische sector is continu in beweging. Onze leden en klanten

onderzoek geeft een zeer ruime meerderheid van de klanten aan

kregen te maken met een aanhoudende Russische boycot, een

Dat is precies waar we met onze visie ‘Dutch Farming’ op inzetten en

tevreden te zijn. Het persoonlijke contact met -en het deskundige

vernieuwd mestbeleid en discussies over verlaagde emissies naar

aandacht op willen vestigen. De Nederlandse manier van voedsel

advies van - de adviseurs is daarin de belangrijkste factor. Klanten en

het water. Ondanks deze uitdagingen toonde de sector zich vooral

produceren is efficiënt, duurzaam en hoogtechnologisch, zonder de

leden zijn positief over de kwaliteit van onze producten, het bestel-

veerkrachtig en toekomstgericht. Als bedrijf haalden we een mooi

wensen van de maatschappij uit het oog te verliezen. Geen beter

en leverproces en de afhandeling van klachten. We blijven ook in

resultaat en hielpen we onze klanten met innovatieve, duurzame

thema dus dan Dutch Farming, als vervolg op onze campagne ‘Mede

de toekomst graag zo nauw mogelijk betrokken bij het reilen en

concepten. We brengen ons bedrijfsprincipe ‘Werken aan morgen’

mogelijk maken’. Dutch Farming laat de uitmuntende kwaliteit van

zeilen op de bedrijven van onze klanten. Verder verbeteren van onze

concreet in praktijk, door van de uitdagingen van vandaag de

onze veehouders en telers zien en stuurt tevens de innovatie- en

dienstverlening blijft daarom bovenaan onze agenda.

marktkansen van morgen te maken.

ontwikkelingsagenda van Agrifirm voor de komende jaren. Ons

We hebben vorig jaar grote stappen gezet. Natuurlijk konden
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highlights 2015

Gezonde planten, bodem en dieren voor gezonde mensen
Samen met klanten en leden werkt Agrifirm aan een gezonde bodem, weerbare gewassen
en sterke dieren. Het beleid van Agrifirm is erop gericht om structureel minder belastende
middelen te gebruiken en toch goede resultaten te behalen.

Verantwoorde grondstoffen

“Ik merk dat het steeds belangrijker wordt om met minder meststoffen en

Duurzaam produceren begint bij de productie en inkoop van verantwoorde grondstoffen.

gewasbeschermingsmiddelen producten van goede kwaliteit te telen. Ik wilde graag

Agrifirm ontwikkelde daarom in 2015 de beleidskaders van het verantwoord inkoopbeleid samen

met mijn eigen ogen zien of de mycorrhizaschimmel ook positieve effecten heeft op

met toeleveranciers en belangrijke stakeholders.

hyacinten. Als bloembollenteler wil ik namelijk graag op een duurzamere manier mooie
hyacintenbollen telen.”

“Ik vind het inspirerend om te zien dat iedereen open staat voor de uitdaging om te

Arjan Hogervorst, bloembollenteler met 22 ha hyacinten, Noordwijkerhout

verduurzamen, ook op internationaal niveau. En dat we hierin niet alleen staan.”
Peter Boudeling, directeur Inkoop, Productie & Logistiek Agrifirm Feed

Duurzaam consumentenaanbod
Gezondheid en welzijn van dieren wordt steeds belangrijker voor afnemers. Door samen

Efficiënte productie en logistiek

te werken met partners en klanten kan Agrifirm hierop marktgericht innoveren. Een goed

Agrifirm wil het energiegebruik structureel verlagen door een efficiënte productie en een

voorbeeld is het voerconcept SLOWFEED dat Agrifirm Feed samen met ketenpartner Plukon

slimme logistiek. Een belangrijke stap om efficiënter te produceren is de modernisering van

ontwikkelde.

productielocaties. Agrifirm Feed vernieuwde in 2015 twee fabrieken in Veghel.
“Samen met de broederij, Agrifirm en Plukon reageren we snel op nieuwe

6

Agrifirm

“De renovatie levert ons een flinke kosten- en energiebesparing op. Maar de meeste

ontwikkelingen. In 2009 zijn we overgestapt naar het scharrelconcept SLOWFEED

winst zit in een verdere kwaliteitsverbetering van het voer en het nog beter kunnen

SCHARREL. De dieren zijn veel robuuster en hebben geen antibiotica meer nodig gehad.

inspelen op wensen van klanten.”

Zelf hebben we ook veel meer plezier in ons werk”

Frits de Wit, Sectorproductiemanager varkens Agrifirm Feed

Erald Brilman, veehouder met 46.000 scharrelvleeskuikens, 60 melkkoeien en 50 stuks jongvee

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Medewerkers, de basis voor succes

Agrifirm investeert in productinnovaties die leden en klanten helpen om een hogere

De medewerkers van Agrifirm zijn de basis voor het succes van de onderneming. Agrifirm zet

productie met minder input te realiseren. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar levert

zich in voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers en bezoekers. Ons veiligheidsbe-

ook een beter rendement op het boerenerf op.

leid is er op gericht om een veilige werkplek te creëren voor iedereen die bij Agrifirm werkt.

“Agrifirm Exlan begeleidde in 2015 verschillende samenwerkingen op het gebied van mest-

“Onze medewerkers hebben passie voor het vak, maar hierdoor moet veiligheid niet uit

verwerking en mineralenmanagement. Ik verwacht dat we de komende jaren nog veel

het oog verloren worden. We zijn daarom in 2015 gestart met het aanscherpen van het

meer ondernemers gaan ondersteunen om goede milieu- en bedrijfsprestaties te realiseren.”

veiligheidsbeleid. Zodat we allemaal gezond de pensioenleeftijd halen.”

Gerrit Schilstra, directeur Agrifirm Exlan

Jacques Wassenberg, Teamleider Quality assurance bij Agrifirm Plant
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1. Agrifirm, schakel in succes
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. bundelt de kracht en het vakmanschap van circa 17.250 Nederlandse

Bedrijfsprincipes
Agrifirm is een betrokken specialist van hoogstaande producten

resultaten behalen. Om dit te realiseren handelt Agrifirm volgens drie

zoals diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermings-

leidende bedrijfsprincipes. Deze geven richting aan alles wat Agrifirm

middelen. Met deze producten en vernieuwende concepten en

doet en zorgen dat Agrifirm optimaal aansluit op de wensen en

diensten ondersteunt Agrifirm haar klanten, zodat zij de beste

behoeften van veehouders en telers.

ondernemers in de land- en tuinbouw. Agrifirm is marktleider in Nederland en wereldwijd actief in
Passie voor ons vak

productie en toelevering van producten en diensten voor de voeding van dieren en de teelt van gewassen.

Passie
voor ons
vak

Door de breedte aan internationale activiteiten, kennis van de sector en innovatiekracht, leveren we al sinds
1892 producten en diensten die op het erf van veehouders en telers meerwaarde opleveren.

Als er één aspect is dat Agrifirm met klanten verbindt, is het de passie voor het vak.
Ook is Agrifirm trots op de bedrijven in de agrarische sectoren. De medewerkers
van Agrifirm kenmerken zich door professionele kennis en grote betrokkenheid bij
het vak van veehouders en telers. Zij doen met plezier net dat stapje extra om de
beste service en resultaten voor haar klanten te realiseren.

Samen sterk

Missie

De wereldbevolking groeit en daarmee neemt de vraag naar

Agrifirm is een agrarische coöperatie die wereldwijd actief is, met

voedsel, diervoer en biobrandstoffen toe. Agrarische ondernemers

enkel leden in Nederland. Onze missie: “Duurzaam waarde genereren

zijn van essentieel belang voor de wereldvoedselvoorziening.

voor haar leden”. Dit doet Agrifirm door:

Ondernemende veehouders en telers zijn zich hiervan bewust en

> Het ondersteunen van klanten met het aanbieden van duurzame

spelen sinds jaar en dag in op maatschappelijke ontwikkelingen.
Al aan het einde van de 19e eeuw richtten zij daarvoor coöperaties
op. Om samen sterker te staan en beter de toekomst tegemoet te

Altijd scherp blijven

Altijd
scherp
blijven

en winstgevende producten en concepten waarmee veehouders

kansen, kwaliteit, opbrengsten en kosten. Dat geldt voor veehouders en telers en
evenzo voor Agrifirm. Daarom geldt: altijd scherp blijven.

en telers de beste resultaten kunnen realiseren.
> Het creëren van waardegroei van de onderneming, die deels

treden. Dat is tot op de dag van vandaag een waarde voor onze

wordt doorgegeven aan de leden van de coöperatie middels

coöperatie. Met haar coöperatieve karakter onderscheidt Agrifirm

coöperatieve winstdeling (Ledenvoordeel en Ledenkorting).

Werken aan morgen

Werken
aan
morgen

zich in de markt: we denken altijd in klantgerichte oplossingen. De
belangen van onze leden zijn daarbij doorslaggevend.

Succesvol ondernemen vereist continue alertheid op nieuwe ontwikkelingen,

De waarde voor leden, klanten, ondernemingen en medewerkers
creëert Agrifirm Group met diverse dochterondernemingen
en deelnemingen, in het binnen- en buitenland. Dit geeft de
mogelijkheid tot winstuitkering aan de leden.

Agrarische ondernemers kijken niet alleen naar vandaag, maar juist ook naar de
toekomst, vaak over generaties heen. Dit vraagt om visie, kennis en expertise.
Agrifirm kijkt ook vooruit en werkt samen met klanten en ketenpartners aan
innovatieve en duurzame oplossingen waarmee klanten ook ‘morgen’ succesvol
kunnen ondernemen.

Ambitie
Agrifirm wil bekend staan als deskundige, innovatieve en
kennisgedreven partner die haar leden en klanten ondersteunt door
in te spelen op de uitdagingen van vandaag en morgen. Agrifirm wil
in de Nederlandse markt, zowel in omzet als in beleving, de leidende
marktpositie versterken door voorop te lopen in klantgerichte
advisering en ondersteuning. Dit moet leiden tot een toename
van het aantal klanten (bij de ledenbedrijven Feed en Plant) en
een hogere winst (bij de niet-ledenbedrijven). Kennis en innovatie
zijn daarbij onmisbaar, evenals goed opgeleide medewerkers die
betrokken zijn bij hun klanten en bij de agrarische sector.
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Organogram

Leden- en jongerendagen

Agrifirm de kracht van Nederlandse veehouders en telers. Dit dragen

Agrifirm is actief in vier kernactiviteiten: mengvoer, akker- en tuinbouw, co-producten en specialiteiten. Als motor voor kennisontwikkeling en

De Agrifirm Ledendagen van 2015 werden bezocht door 650

we uit in onze visie getiteld Dutch Farming.

productinnovatie is er een professioneel kennis- & innovatiecluster. Daarnaast is Agrifirm actief met een aantal servicebedrijven en deelnemingen.

ondernemende leden van de Koninklijke Coöperatie. Naast

Leden Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.

Ledenraad
Bestuur Koninklijke
Coöperatie
Agrifirm U.A.

=

=

AvA
Agrifirm Group BV

Organogram
Koninklijke Agrifirm Group

Raad van

=
commissarissen

werden de jaarcijfers over 2014 uitgebreid toegelicht. Op de Agrifirm

1. Slim voeden.

Jongerendag op 7 januari 2015 in Apeldoorn, spraken jonge

2. Gezonde bodem, planten en dieren.

ondernemers met elkaar over het thema bedrijfsrisico’s. Hoe ver wil

3. Kracht in de keten.

Group BV

Akker- en
tuinbouw

Co-producten

je grenzen wil verleggen? Het weer, de oogstzekerheid, financiële

Deze drie thema’s sturen de innovatie- en ontwikkelingsagenda

risico’s die horen bij kapitaalverstrekking en investeringen, maar ook

van Agrifirm en geven richting aan onze samenwerkingsverbanden.

je eigen gezondheid; de risico’s waarmee ondernemers te maken

Agrifirm ontwikkelt zelf en samen met ketenpartners innovatieve

hebben zijn divers, net zoals de discussies tijdens deze Jongerendag.

toepassingen (kennis, concepten en adviezen) op de drie thema’s.
De R&D-programma’s gaat Agrifirm in de komende jaren nog meer

Samenwerking en acquisities

Agrifirm Group BV
= Agrifirm

Mengvoer

Dutch Farming kent drie thema’s:

je als jonge ondernemer gaan? Welk risicoprofiel hoort erbij als je

Districten

Jongerenraad

inspirerende workshops over een breed scala aan onderwerpen

vanuit deze visie inrichten.

In 2014 is de bedrijfsstrategie van Agrifirm verder uitgewerkt en
Kennis & Innovatie cluster
AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst*

Specialiteiten

Servicebedrijven

Deelnemingen

geconcretiseerd in de aangescherpte visie ‘Focus en versnelling’.

Om de strategische doelstelling van Agrifirm te verwezenlijken –

In lijn met deze visie heeft de specialiteitendivisie Nuscience het

meer klanten werven om zo het marktaandeel te vergroten – is

Braziliaanse bedrijf Nutrifarma overgenomen; een toonaangevende

Agrifirm in 2014 gestart met de communicatiecampagne ‘Mede

leverancier van premixen, concentraten, specialiteiten, additieven

mogelijk maken’. Telers en veehouders maken immers het succes van

en diensten. Dankzij deze belangrijke overname heeft de

Agrifirm mede mogelijk. De visie Dutch Farming is het vervolg op

specialiteitendivisie van Agrifirm haar positie in de strategisch

deze campagne en is in juni 2015 gestart.

belangrijke Braziliaanse markt versterkt.
Agrifirm Feed
Nederland
BV Oldambt
Agrifirm Belgium

Agrifirm Plant
Nederland

Agrifirm
Co-products
(Bonda)

Agrifirm Plant
Deutschland

Nuscience
Group

Agrimec (51%)

Plukon

Agrifirm Winkel BV
Agri Retail

Agrifirm Feed
Deutschland
Agrifirm
Magyarország

aandeelhouders om haar businessplan te realiseren. Op verzoek

schuilgaat achter de producten in de winkelschappen. Op de

van de nieuwe aandeelhouders is besloten dat de huidige

website www.dutchfarming.com staan sprekende voorbeelden van

aandeelhouders een klein belang behouden in Plukon voor een

toonaangevende veehouders en telers die Dutch Farming mede

korte periode.

mogelijk maken. In diverse vakbladen hebben in 2015 advertenties
gestaan met een centrale rol voor deze veehouders en telers.

Sto Posto*
*Minderheidsbelang

Organogram per 31 december 2015

Agrifirm bestond in 2015 uit zes divisies:
> Divisie Mengvoer: productie en afzet van diervoeders en
kunstmatig gedroogde groenvoeders en stroproducten,
advisering en onderzoek.
> Divisie Akker- en tuinbouw: productie en afzet van zaaizaden,
meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, afzet van graan, uien
en peen, bedrijfsbenodigdheden advisering en onderzoek.

Agrifirm

en de wereld van innovatie en duurzaamheid laten zien die

Dutch Farming

Agrifirm Polska
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Agrifirm wil agrarische ondernemers optimaal ondersteunen
In 2015 maakte Plukon bekend op zoek te gaan naar nieuwe
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> Divisie Co-producten: verwerking van hoogwaardige bijproducten
uit de levensmiddelenindustrie tot (grondstoffen voor) diervoeders.
> Divisie Specialiteiten: productie premixen, mineraalmengsels,

De sterke positie van onder meer Nederlandse melkpoeders

Vanzelfsprekend sluit Dutch Farming aan op het duurzaamheids-

voor babyvoeding, pootaardappelen en bloembollen bewijst

beleid van Agrifirm. Naast de drie thema’s gericht op het boerenerf

dat Nederlandse telers en veehouders op topniveau presteren.

omvat het duurzaamheidsbeleid ook de thema’s die binnen

Agrifirm gelooft in de Nederlandse manier van boeren. Door goed

de verantwoordelijkheid van Agrifirm vallen: verantwoorde

opgezet ‘groen’ onderwijs is het opleidingsniveau van agrarische

grondstoffen, energieverbruik en goed werkgeverschap. Deze

ondernemers hoog en staat Nederland bekend als kraamkamer

thema’s gericht op de interne organisatie zijn van groot belang

van hoogtechnologische en kennisintensieve innovaties voor een

voor Agrifirm. We willen immers niet alleen onze leden en klanten

duurzame en efficiënte landbouw. Een grote MKB-sector verrijkt het

uitdagen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid,

agrobedrijfsleven bovendien met marktgerichte ontwikkelingen.

maar hier zelf ook verantwoordelijkheid in nemen.

eiwitrijke grondstoffen en nutritionele concepten voor diervoeding.
> Divisie Servicebedrijven: technisch en juridisch agrarisch

We geloven in een toekomstbestendige, grensverleggende

advies, verkoop van agrarische consumentenproducten.

voedselproductie op schaal én op maat, door ondernemers die in

> Divisie Deelnemingen: minderheidsdeelneming in Plukon.

harmonie met omgeving en maatschappij werken. Dat is volgens
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2. Zes pijlers voor impact in de keten

Efficiënt gebruik van grondstoffen
Agrifirm heeft in 2025 duurzame landbouwpraktijken ontwikkeld, die

Agrifirm investeert in productinnovaties die

de milieuvoetafdruk van de productie van dierlijke en plantaardige

onze leden helpen om een hogere productie

producten bij onze klanten kan verlagen met 15 %.

met minder input te realiseren.

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Agrifirm duurzaam waarde creëren voor de klanten
en leden. Door de stijgende welvaart en een groeiende wereldbevolking neemt de druk op schaarse
grondstoffen, water, land en natuur toe. Een efficiënte en duurzame landbouw is een voorwaarde
om voldoende en gezond voedsel te produceren. Het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm volgt uit het
bedrijfsprincipe ‘Werken aan morgen’.

Gezonde planten, bodem en dieren voor gezonde mensen
In 2025 heeft Agrifirm duurzame landbouwpraktijken ontwikkeld, waarin

Agrifirm ontwikkelt producten en diensten

vergroening van gewasbeschermingsmiddelengebruik centraal staat, en

die de natuurlijke weerbaarheid van planten,

de natuurlijke weerstand van dieren zodanig versterkt is dat het gebruik

bodem en dieren verbeteren.

van diergeneesmiddelen bij onze klanten met 20 % tot 30 % verder
Zes pijlers vormen de basis van de praktische uitwerking van het

Als de verschillende schakels - van boer en tuinder tot retail - hun

duurzaamheidsbeleid van Agrifirm. De zes pijlers omvatten alle

activiteiten op elkaar afstemmen, is snel winst in duurzamer werken

schakels van de keten waar Agrifirm impact kan realiseren: van de

te bereiken. Agrifirm kiest daarbij altijd voor oplossingen die rendabel

teelt van grondstoffen tot het voedsel op het bord. Agrifirm wil

zijn voor boer en tuinder.

gereduceerd kan worden.

Bijdragen aan een duurzaam consumentenaanbod

verduurzaming vooral bereiken door samenwerking in de keten.

In 2025 is Agrifirm de belangrijkste gesprekspartner voor ketenpartijen

Agrifirm werkt samen met ketenpartners om

om nieuwe ketenconcepten te ontwikkelen en te testen.

duurzame concepten voor consumenten te

Doelen op 6 pijlers

ontwikkelen en op de markt te brengen.

Na vijf jaar monitoren van de duurzaamheidsprestaties heeft Agrifirm in 2014 strategische doelstellingen geformuleerd. De strategische doelstellingen voor elk van de zes pijlers zorgen voor focus in het duurzaamheidsbeleid van Agrifirm. Vanaf 2015 sturen we
op het behalen van de strategische doelstellingen; dit maakt integraal onderdeel uit van de commerciële en ontwikkelingsfocus
van Agrifirm.

Medewerkers, de basis voor ons succes
Werken aan verantwoorde grondstoffen

In 2020 is Agrifirm de ‘employer of choice’ in het veld van agrarische

Agrifirm creëert een stimulerende omgeving

In 2020 hebben we ons verantwoord inkoopbeleid voor

Agrifirm verwerkt bijstromen uit de

producten, en heeft leiderschap zich zichtbaar ontwikkeld tot één

voor werknemers en investeert in goede

agro-grondstoffen geïmplementeerd, gebaseerd op regionale

levensmiddelen- en biobased industrie tot

van de cruciale succesfactoren van de onderneming. Dit komt o.a.

arbeidsvoorwaarden en opleidings- en

risicoanalyses.

hoogwaardige diervoeders. Samen met

tot uitdrukking in een hoog aandeel interne doorstroming binnen de

doorgroeimogelijkheden.

leveranciers werkt Agrifirm aan duurzame

onderneming.

en verantwoorde teelt en gebruik van
grondstoffen, zoals tarwe, maïs en soja.

Efficiënte productie en logistiek
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Van doelen naar concrete acties

verantwoorde grondstoffen zijn bijvoorbeeld de eerste stappen

Om de gestelde doelen te realiseren is in 2015 voor de eerste

gezet voor een verantwoord inkoopbeleid voor alle belangrijke

In 2025 heeft Agrifirm de energie-efficiëntie verbeterd met 15 %.

Agrifirm wil het energieverbruik structureel

twee pijlers, ‘Verantwoorde grondstoffen’ en ‘Efficiënte productie

grondstoffen. Dit meerjarige traject moet ertoe leiden dat Agrifirm,

Van productielocaties neemt de energie-efficiëntie toe met 15 %,

verlagen door een efficiënte verwerking van

en logistiek’, een werkplan opgezet. Dit plan bevat concrete

samen met de leveranciers van grondstoffen, de issues in specifieke

ten opzichte van 2015. Als grote inkoper van vervoer heeft Agrifirm

grondstoffen en slimme logistiek.

doelstellingen, acties en meetbare indicatoren om tussentijds

productiegebieden in kaart brengt om, waar nodig, haalbare en

bindende afspraken gemaakt met haar vervoerders over het behalen

de behaalde resultaten te meten. Dit is een belangrijke stap om

impactvolle maatregelen te implementeren. In 2016 zal Agrifirm ook

van reductiedoelstellingen voor energiegebruik en de uitstoot van

de duurzaamheidsdoelen van Agrifirm te realiseren. Beide pijlers

voor de andere vier pijlers de doelen vertalen in een werkplan met

onder meer fijnstof.

liggen dicht bij de eigen verantwoordelijkheid van Agrifirm. Voor

concrete acties en meetbare indicatoren.

Maatschappelijk Jaarverslag 2015
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Samen werken aan verduurzaming
“Het symposium ‘Mede mogelijk maken’ op 2 juni 2015 was een mijlpaal voor het duurzaamheidsbeleid
van Agrifirm. In de eerste fase hebben we de zes pijlers en strategische doelen vastgesteld en geïnvesteerd
in draagvlak creëren, zowel intern als extern. Met het symposium hebben we de tweede fase ingeluid. We
hebben onze strategische duurzaamheidsdoelen publiek gemaakt en met stakeholders en ketenpartijen
besproken. Het symposium heeft ertoe geleid dat we ons beleid op verantwoorde grondstoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en bodemleven inhoudelijk hebben aangescherpt.”
Steun vanuit keten en maatschappij

de milieuvoetafdruk te integreren, hebben we informatie uit de hele

“We hebben in 2015 ook een begin gemaakt met het doorvertalen

keten nodig, informatie die normaal niet gekoppeld is. Een mooie

van het beleid in operationele indicatoren voor het meten van

uitdaging dus, niet alleen op ICT-vlak.

voortgang op de pijlers. We kijken dan heel concreet hoe we onze

Symposium ‘Duurzame ketens - Mede mogelijk maken’

ambities kunnen vertalen in doelstellingen en welke stappen nodig

Toenemende marktvraag

zijn om deze te halen. Voor verantwoord inkopen en energie-

De introductie van de duurzaamheidslabels voor voeders en

efficiëntie hebben we deze stap al gezet, voor de andere pijlers

concepten in de markt in 2015 vind ik een goed voorbeeld van

Verduurzamen door samenwerking

ronden we dit in 2016 af. In 2015 hebben we samen met onze

hoe we het duurzaamheidsbeleid concreet handen en voeten

Samenwerken in de keten is noodzakelijk om de agri- en foodsector

duurzame ketens. Uit de presentaties en discussies werd duidelijk

toeleveranciers pilots uitgevoerd voor drie grotere grondstoffen,

geven. Agrifirm Feed is het eerste diervoerbedrijf in Nederland

te verduurzamen. Dat was de conclusie van het eerste symposium

dat duurzaamheid geen kortstondige trend is maar een blijvende

maïs, tarwe en raapschroot. Dit heeft waardevolle informatie

die ketenpartners, geïnteresseerde veehouders en onze adviseurs

over het duurzaamheidsbeleid dat Agrifirm in juni 2015 organiseerde.

beweging in de markt. Consumenten willen steeds meer weten over

opgeleverd over wat een realistische aanpak kan zijn. We hechten

ondersteunt in het verduurzamen van bedrijfsvoering. In gesprekken

In een open dialoog gingen ruim 80 vertegenwoordigers van

de herkomst van een product en kijken kritischer naar bedrijven

er veel waarde aan dat de nieuwe methode voor verantwoord

met retailers over nieuwe ketenconcepten zie ik duidelijk dat de

ketenpartijen, maatschappelijke- en boerenorganisaties met elkaar

in de voedselketen. De enige manier om dan nog duurzaam

inkopen van grondstoffen kan rekenen op steun vanuit de keten

marktvraag naar duurzaam geproduceerde producten toeneemt.

in gesprek. Op het programma stonden de duurzaamheidsdoelen

toegevoegde waarde te creëren is samenwerken en het ontwikkelen

en maatschappij. We zijn daarom hierover in gesprek gegaan

Nederlandse en internationale retailers kiezen steeds vaker voor

en aanpak van Agrifirm, evenals de kansen en valkuilen van

van nieuwe businessmodellen.

met een aantal toeleveranciers, maatschappelijke organisaties

scherpere duurzaamheidscriteria bij hun inkoop. Duurzaamheid

en ketenpartners zoals Solidaridad, IUCN Nederland, Rainforest

staat nu echt op de agenda, dat zie ik ook binnen Agrifirm. Voor onze

Alliance, FrieslandCampina, Unilever en een expert van één van onze

nieuwsbrief MVO-Actueel hebben we elke keer meer dan voldoende

toeleveranciers met veel ervaring in de handel en verwerking van

mooie voorbeelden die bewijzen dat Agrifirm volop inzet op

agro-commodities.

duurzame en innovatieve oplossingen.”

Vergroening

Ruud Tijssens

“Gezondheid, welzijn en duurzaam zijn voor mij de kern van
ondernemen. Deze drie bijten elkaar soms, maar we zoeken
altijd naar een optimum.”
Gerald Deetman (varkenshouder)

Voor de andere pijlers hebben we in 2015 ook belangrijke

directeur Corporate Affairs, R&D en CSR

“Direct leveren aan consumenten is een kans voor telers en Agrifirm.
Boeren en telers hebben een steuntje in de rug nodig om duurzame
producten te vermarkten. Agrifirm heeft investeringskracht en kan
haar leden en klanten hierin ondersteunen.”
Sijas Akkerman (Natuur & Milieu)

stappen gezet. Zo zetten we volop in op vergroening van
gewasbeschermingsmiddelen door met verschillende partijen - denk
aan telers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties - over
ambities én praktijk te praten. Er is veel discussie over hoe we groene
gewasbeschermingsmiddelen precies moeten definiëren. Gaat
het dan over natuureigen, natuur identieke grondstoffen of juist
gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico op het treffen van
niet-doelorganismen? We zijn ook bezig om de milieuvoetafdruk van
voeders en concepten te integreren in onze adviestools. Deze tools
zijn nu geoptimaliseerd op voerefficiëntie en diergezondheid. Om
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“Vroeger moest je je klanten kennen om te ondernemen. Nu moet je
de wereld kennen om je klanten goed te bedienen.”
Chris Kalden, oud secretaris-generaal Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
“Duurzaamheid hoort bij onze ‘license to operate’. Steeds meer
consumenten willen weten waar een product vandaan komt en
hoe het geproduceerd is. Ook verkopen wij bijvoorbeeld steeds meer
biologische producten en spelen in op de vraag van consumenten.”
Hugo Byrnes (Ahold)

“De landbouw is in de afgelopen 60 jaar steeds efficiënter geworden.
De belangrijkste vraag is of we het in de toekomst redden met verdere
optimalisatie van bestaande ketens. Om nieuwe wegen te verkennen
is het belangrijk dat bedrijven budget vrijmaken om te experimenteren
met nieuwe businessmodellen.”
Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud
Universiteit
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Duurzaamheidslabels voor voerconcepten en producten

Duurzaamheidslabels van TopStart®

In 2015 introduceerde Agrifirm Feed als eerste diervoederbedrijf
duurzaamheidslabels bij concepten en producten. De labels bieden
veehouders concrete informatie over duurzaamheidsprestaties van
de voerconcepten. De labels ondersteunen leden en klanten om op
een rendabele en duurzame manier voedsel te produceren.
Vijf labels
Er zijn vijf duurzaamheidthema’s waarop concepten en producten
gelabeld worden:
> Mineralenefficiëntie: stikstof- en fosfaatefficiëntie van het
voerconcept;
> Diergezondheid: kwalitatieve informatie over bijdrage
voerconcept aan de maag-darmgezondheid van dieren;
> Klimaat: uitstoot van broeikasgassen per kg/eindproduct

Mineralenefficiëntie

Diergezondheid

Klimaat

Recycling

Verduurzaming
grondstoffen

N en P efficiëntie

Gezondheidseffect

Carbon Footprint

Co-producten

Landgebruik

TopStart® verbetert de voerefficiëntie. Bij een gelijkblijvend
eiwitgehalte in het rantsoen
betekent dit ook een hogere
N-efficiëntie.

TopStart® draagt bij aan de
diergezondheid door een
relatief hoge BufferZuurBalans.

De hoeveelheid broeikasgasemissies die worden uitgestoten
om 1 kg melk te produceren
dalen vanwege minder
methaanemissies door een
verschuiving van pensfermentatie naar vertering in de darm.

Het aandeel co-producten stijgt
sterk door een toename van het
gebruik van bietenpulp en
sojahullen in de brok van
TopStart®.

Het landgebruik (m2) per kg
melk stijgt door een toename
van krachtvoer in TopStart®.

(zuivel, vlees en eieren);
> Recycling: percentage co-producten gebruikt voor het
voerconcept;
> Verduurzaming grondstoffen: landgebruik dat nodig is voor
teelt van agro-grondstoffen die in voerconcept verwerkt zijn.
Deze duurzaamheidsthema’s sluiten aan op maatschappelijke
uitdagingen van de veehouderij, zoals het verbeteren van de

Reductie

Verhoging

Reductie

Verhoging

Verhoging

11,6%

9,2%

N efficiëntie

P efficiëntie

5,8%

4,1%

1,3%

Carbon Footprint

Co-producten

Landgebruik

N efficiëntie

P efficiëntie

fosfaatefficiëntie. Een voerconcept of product kan één of meerdere
duurzaamheidslabels bevatten. De duurzaamheidsinformatie
is aanvullend op de gebruikelijke informatie over toepassing en
rendement van voerconcepten.
Voerconcepten met duurzaamheidslabels zijn:
> Gemengd Voeren 2.0, OPFOK24, 100-dagenaanpak en
TopStart® voor rundveehouderij;

‘Duurzaamheidslabels helpen bij verduurzaming boerenbedrijf’

> SOLIQ en VIGOR voor legpluimveehouderij;

“Duurzaam produceren is een voorwaarde om voor de internationale voedingsmiddelenmarkt te produceren. Consumenten en

> Line-up voor vleespluimveehouderij

bedrijven die onze zuivelproducten afnemen, verwachten niet alleen gegarandeerde kwaliteit, maar ook dat de zuivel duurzaam is
geproduceerd. Voer speelt een belangrijke rol bij alle aspecten van ons Foqus planet programma, of het nu gaat over diergezondheid,

Betere benutting fosfaatruimte en reductie broeikasgasemissies

biodiversiteit of de klimaatvoetafdruk. Fosfaat is een goed voorbeeld. De voerindustrie staat aan de basis van de dierlijke productieketen.

TopStart® is een goed voorbeeld van een nieuw voerconcept met

Net als de andere schakels moet de voerindustrie een bijdrage leveren om de fosfaatuitstoot te verlagen zodat

duurzaamheidslabel. Met deze opstartstrategie nemen koeien veel

we blijven voldoen aan onze afspraken met de overheid. Een lagere hoeveelheid fosfaat in het voer én een

meer energie op in de cruciale eerste 60 dagen van de lactatie.

betere benutting is een belangrijke uitdaging voor onze sector, gevolgd door het verminderen van de uitstoot

Door slim te voeden, starten koeien vlotter op, geven meer melk en

van broeikasgassen en behoud van biodiversiteit. Melkveehouders zoeken naar hoe ze invulling kunnen geven

blijven in een optimale conditie. Dit helpt melkveehouders om de

aan verduurzaming van hun bedrijf. De duurzaamheidslabels helpen melkveehouders hierbij.”

fosfaatruimte op hun bedrijf optimaal te benutten. Uit proeven blijkt
dat TopStart® de klimaatvoetafdruk met 5,8 % en de stikstofefficiëntie

Jaap Petraeus, manager Corporate Sustainability FrieslandCampina

met 11,6 % kan verbeteren.
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Nieuwe en opvallende samenwerkingsverbanden
uit 2015
In 2015 tekenden Agrifirm Feed en Vitens een
samenwerkingscontract op de internationale vakbeurs
Aquatech. Agrifirm Feed zal onderzoeken of Vitens kalkkorrels,
een restproduct uit drinkwaterproductie, gebruikt kunnen
worden als legpluimveevoer. Bij een positieve uitkomst van de
proeven zal Agrifirm Feed de Vitens-korrels gaan gebruiken in het
legpluimveevoer.
Samen met Nutrifeed, onderdeel van FrieslandCampina
Ingredients, werkt Agrifirm Feed aan innovatieve diervoeders.
In 2015 introduceerden beide partijen Kalvolac Unlimited, een
melkpoeder speciaal ontwikkeld voor onbeperkte melkverstrekking.
Uitgangspunt daarbij is melkveehouders te ondersteunen duurzaam
te produceren met minder jongvee.
In 2015 trad Agrifirm Innovation Center (AIC) als enige buitenlandse
partner toe tot het consortium Foods of Norway. In het consortium

3. Werken aan verantwoorde grondstoffen

werken Noorse bedrijven en universiteiten samen met de Noorse
overheid om vanuit een ketenperspectief de benutting van
plantaardig eiwit in diervoer te verbeteren. AIC ontwikkelt samen

De komende decennia stijgt de vraag naar voedsel, waardoor de druk op schaarse grondstoffen,

met andere partners innovaties op het gebied van eiwitbenutting

water en natuur toeneemt. Wij willen onze leden en klanten stimuleren om op een duurzame

en alternatieve eiwitgrondstoffen. De toetreding van AIC tot Foods

wijze in te spelen op de huidige en toekomstige vraag naar
voedsel. Duurzaam produceren start
Agrifirm’s

of Norway sluit goed aan op de ontwikkeling van een verantwoord
grondstoffenbeleid van Agrifirm.

responsible
procurement
ApproAch
aan het begin van de keten: bij de inkoop van verantwoorde
grondstoffen.
Agrifirm stimuleert
de teelt en het gebruik van verantwoorde grondstoffen.Towards
Ook verwerken
co-producten
uit de
a complete,we
objective
and verifiable
approach
for the responsible
procurementgrondstoffen.
levensmiddelenindustrie in diervoeders en streven we naar
de inkoop
van verantwoorde
of significant raw materials for feed.

Onze doelen
In 2020 wil Agrifirm alle grote grondstoffen voor diervoer zoals
tarwe, maïs en soja inkopen volgens een verantwoord inkoopbeleid.
Dit is gebaseerd op regionale risicoanalyses waarin we voor de
belangrijke grondstoffen de specifieke milieu- en sociale risico’s van
de productieregio in kaart brengen, zoals discriminatie van bepaalde
etnische minderheden in de Baltische Staten. Deze regionale
risicoanalyses bevatten ook een plan van aanpak voor de uitvoering
van ons verantwoord inkoopbeleid. Het verantwoord inkoopbeleid
omvat voorlopig de inkoop van Agrifirm Feed in Nederland.
In de komende jaren zal dit worden uitgebreid naar Agrifirm
vestigingen die grote inkopers zijn van agro-grondstoffen of andere
Version 1.1 01-16

landbouwgrondstoffen.
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Verantwoord
inkoopbeleid

‘Niet afwachten met verduurzamen’

Vergroening van
gewasbescherming

‘Versnelling van vergroening’

“Verantwoord inkopen speelt bij alle spelers in de levensmiddelenketen. Toeleveranciers, retailers

Het inkoopbeleid van Agrifirm

en verwerkende partijen werken allemaal aan het verduurzamen van hun belangrijkste

De vergroening van gewas-

vergroten. Daarom hebben we onze organisatie in 2015 aangepast om het delen en toepassen van

richtte zich tot nu toe op

grondstoffen. Agrifirm is een belangrijke schakel in de keten. We willen niet afwachten, maar

beschermingsmiddelen heeft

kennis te verbeteren. Ook ons inkoopbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen is nadrukkelijker

verantwoorde palmolie en

onze verantwoordelijkheid nemen. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in initiatieven

de volle aandacht van Agrifirm

op de duurzaamheidscriteria afgestemd. We willen meer inkopen bij bedrijven die voorop lopen

sojaproducten. Om een

voor verantwoorde soja en palmolie. Agrifirm zet nu de volgende stap door proactief met een

Plant. Als marktleider loopt

met het vergroenen van gewasbeschermingsmiddelen. Laag-risico-middelen van een natuurlijke

verantwoorde inkoop van

verantwoord inkoopbeleid voor alle grote grondstoffen van Agrifirm Feed aan de slag te gaan.

Agrifirm Plant voorop bij het

oorsprong zijn hier een goed voorbeeld van.

alle belangrijke grondstoffen

“We willen onze voorsprong op het gebied van de vergroening van gewasbescherming verder

vergroenen van gewasbescher-

zeker te stellen, heeft Agrifirm

In 2015 heeft Agrifirm Feed gesproken met toeleveranciers, kennisinstellingen en maatschappelijke

ming. De teeltspecialisten van

Aan de kant van de teler begint vergroening van gewasbescherming bij een geïntegreerde aanpak,

in 2015 de beleidskaders van

organisaties over de kaders van ons verantwoord inkoopbeleid. Onderwerp van gesprek waren

Agrifirm Plant houden zich

waarbij voorop staat dat je waar mogelijk het gebruik van milieubelastende middelen voorkomt. Als

het verantwoord inkoopbeleid

uitgangspunten van regionale risicoanalyses. Met deze analyse brengen we de specifieke risico’s

dagelijks bezig met verduur-

gewasbeschermingsmiddelen toch nodig zijn, dan is het belangrijk om deze effectief te gebruiken.

samen met toeleveranciers

van de productie in een bepaalde regio in kaart. We bespraken ook welke maatregelen Agrifirm

zamingsprocessen. Met als

Ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw dragen hieraan bij. In de toekomst zal het

en belangrijke stakeholders

kan nemen wanneer bepaalde risico’s zich in een gebied voordoen. Voor drie van de belangrijkste

doel om meer te realiseren

bijvoorbeeld mogelijk zijn om met speciale spuitdoppen tot op de vierkante centimeter nauwkeurig

geformuleerd. Door middel van

grondstoffen voor diervoer - maïs, tarwe en raapschoot - voerden we in 2015 regionale

met minder milieubelastende

de juiste dosering toe te dienen. Dat vermindert ook het risico dat gewasbeschermingsmiddelen

gesprekken met ketenpartijen,

risicoanalyses uit om onze prioriteit op sociale en milieugerelateerde issues te bepalen. Het gesprek

middelen en door een efficiënte

in het oppervlaktewater terecht komen. Samen met LTO, de waterschappen, Agrodis en Nefyto is

maatschappelijke organisaties

met stakeholders leverde ons hiervoor waardevolle inzichten.

inzet van gewasbeschermings-

een erfemissiescan ontwikkeld om telers hierbij verder te ondersteunen. De scan helpt telers om het

middelen en meststoffen.

risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart te brengen. Toepassing

en deskundigen, wil Agrifirm
op een transparante manier

In 2016 gaan we verder in gesprek met onze leveranciers, afnemers en stakeholders over de belangrijkste

Een geïntegreerde bestrijding

van gewasbeschermingsmiddelen volgens de huidige wet- en regelgeving

werken aan verantwoorde

aandachtpunten in bepaalde productie-regio’s. Komende twee jaar willen we voor minimaal 80 procent

begint bij het maken van het

maakt uiteraard onderdeel uit van ons teeltadvies. Ook vertalen

grondstoffen. Waar mogelijk

van het volume van de belangrijke grondstoffen gesprekken met leveranciers afgerond hebben. Ik vind

gewasbeschermingsplan, dat

we nieuwe kennis over precisielandbouw en Big Data in praktische
teeltadviezen.”

doen we dit samen met de

het inspirerend om te zien dat iedereen open staat voor de uitdaging om

primair op preventie is gericht.

leveranciers.

te verduurzamen, ook op internationaal niveau. En dat we hierin niet

Ook beslissingsondersteunende

alleen staan”

systemen helpen telers hierbij.

André Groot Nibbelink

Precisielandbouw waarbij de

productmanager Gewasbescherming Agrifirm Plant

Peter Boudeling

juiste hoeveelheid middel

directeur Inkoop, Productie & Logistiek Agrifirm Feed

precies op de juiste plek wordt
toegediend, is een belangrijke
vorm van vergroening.
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Insecten, het voer van de toekomst

Het verwaarden van reststromen

Hergebruik restproducten levensmiddelenindustrie

Insecten vormen de grootste levende biomassa op de wereld en zetten

Diervoeders op basis van co-producten uit reststromen zijn

Restproducten uit de levensmiddelenindustrie vormen 48,4 %

op efficiënte wijze laagwaardig organisch materiaal om in waardevolle

duurzaam en bieden marktkansen. Zo verwaardden we in 2015

van alle droge grondstoffen die Agrifirm in veevoer verwerkt.

nutriënten zoals eiwitten, vetten en micronutriënten. Insecten passen

ongeveer 3000 ton vinasse, een co-product uit de suikerindustrie,

Deze co-producten blijven over bij de productie van bijvoorbeeld

prima in een duurzame voedselvoorziening. Agrifirm is actief betrokken

tot meststof voor de biologische landbouw. Proti+, een eiwitrijk

brood, koek, margarine, bier en suiker. Daarnaast hebben

bij onderzoeken naar de mogelijkheden om insecten of delen daarvan

rundveeproduct, en Gluco+, een energierijk rundveeproduct, zijn

levensmiddelenproducenten te maken met een groot aantal

te verwerken in diervoeders. Ook levende insecten hebben potentie

twee andere aansprekende voorbeelden. Na de introductiefase zitten

restpartijen. In een goed uitgebalanceerde samenstelling zijn deze

om als grondstof voor dierlijke productie gebruikt te worden. In 2015 is

Proti+ en Gluco+ duidelijk in de groeifase. De verkoop van beide

restproducten uitstekend geschikt als grondstof voor diervoeders.

succesvol een eerste proef afgerond met het voeren van levende larven

rundveemengsels heeft in 2015 een flinke stijging doorgemaakt. In

Voor melkvee en varkens werden in 2015 meer co-producten als

aan leghennen. Samen met EKOZ Pluimvee vof uit Schore (Zeeland) en

een jaar tijd is de hoeveelheid ruim verdubbeld. Proti+ en Gluco+

grondstof voor diervoer gebruikt dan in het voorgaande jaar.

insectenbedrijf Protix testte Agrifirm Feed het effect van de combinatie

zijn beide zeer smakelijke melkdrijvende producten die het hele jaar

van 80 procent kernvoer en 20 procent levende larven bij een

door verkrijgbaar zijn. Voor melkveehouders zijn de mengsels ook

Percentage per diersoort

proefgroep van enkele honderden Bovans Bruin scharrelhennen. De

prijstechnisch zeer interessant.

2015

2014

Melkvee

64,8

59,9

eerste resultaten zijn positief. De eiproductie is hoger, de voerconversie

Varkens

39,6

37,5

gunstiger en het uitvalpercentage lager. In 2016 wordt de proef op het

Leghennen

31,6

34,6

bedrijf verder uitgebreid.

Vleeskuikens

40,9

43,3

Verantwoorde soja en palmolie
De afgelopen jaren heeft Agrifirm veel energie gestoken in

van regionale kringlopen en het verminderen van feedmiles. In

initiatieven voor verantwoorde soja en palmolie. Zo onderschrijven

2015 teelden 50 telers 175 hectare soja. De beste 25 % van de

we het convenant van Nevedi voor de Nederlandse markt waarin

telers oogstte gemiddeld 3,2 ton per hectare en met een hoger

de standaarden die voldoen aan de FEFAC sourcing guidelines

eiwitpercentage dan het jaar ervoor. Agrifirm Plant verzorgt de

worden gehandhaafd. In 2015 is de vergelijkingsstandaard van de

afzet van de Nederlandse soja middels een speciale soja-pool.

Europese federatie van mengvoerfabrikanten FEFAC gepubliceerd.

Ook zijn enkele nieuwe rassen op kleine schaal getest. Agrifirm

Deze benchmark vergelijkt de verschillende standaarden voor

Plant ziet perspectief voor deze teelt in deze nieuwe rassen, want

verantwoorde soja op basis van de FEFAC Soy Sourcing Guidelines.

zowel de opbrengst als het eiwitgehalte liggen hoger dan bij de

Ruud Tijssens, Directeur Corporate Affairs, R&D en CSR van Agrifirm

huidige rassen. Een positieve ontwikkeling omdat met een hoger

heeft een actieve rol gespeeld in het tot stand komen van de

eiwitpercentage de humane afzetmarkt beter bediend kan worden.

benchmark van FEFAC.
Agrifirm kocht in 2015 RTRS credits voor 240.000 ton verantwoorde
soja. Met deze hoeveelheid RTRS gecertificeerde soja voldoet
Agrifirm aan de vraag vanuit de markt naar verantwoorde soja. Het
volume soja dat niet onder marktafspraken valt, werd door Agrifirm
conform de standaarden die binnen het Nevedi Convenant en de
FEFAC Guidelines zijn goedgekeurd ingekocht. De Nederlandse
diervoersector heeft in 2015 het volume oliepalmproducten voor de
Nederlandse mark collectief verantwoord ingekocht met Green Palm
certificaten.
Sojateelt in Noordwest Europa biedt voordelen zoals het sluiten
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Energie-efficiëntie 2015 ten opzichte van referentiejaar

Onze doelen

Agrifirm Feed

Agrifirm wil het energieverbruik structureel verlagen. In 2025 heeft Agrifirm de energie-efficiëntie verbeterd met 15 %. Van productielocaties

Belgium

Poland

Germany

Hungary

NutriNuscience Control

Opeinde

Oldambt

Veghel

Baasrode

Drongen

Bocs

Gyor

Kaba

Neuss

Topola

Szamotuly

Margonin

Grobbendonk

Zwolle

Wanssum

productie en logistiek, vermindert Agrifirm de druk op het milieu.

Veghel

fabrieken energie tijdens de productie van producten en voeders. Door te investeren in een efficiënte

Oss

belastend voor het milieu en veroorzaakt onder meer verandering van het klimaat. Bovendien verbruiken

Meppel

De logistiek van Agrifirm draagt bij aan de emissies van onder meer broeikasgassen en fijnstof. Dit is

Emmen

Efficiënte verwerking van grondstoffen en slimme logistiek staan hoog op de agenda van Agrifirm.
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4. Efficiënte productie en logistiek

Oldambt

neemt de energie-efficiëntie toe met 15 %, ten opzichte van 2015. Als grote inkoper van vervoer heeft Agrifirm bindende afspraken gemaakt
met haar vervoerders over het behalen van reductiedoelstellingen voor energiegebruik en de uitstoot van onder meer fijnstof.

Energie-efficiëntie

en Wanssum verminderde in 2015 doordat de capaciteit van de

Sinds 2013 berekent Agrifirm de Energy Efficiency Index (EEI) voor

fabriek niet volledig werd benut. Omdat de fabriek in Zwolle meer

de meeste fabrieken. Daarmee brengt Agrifirm het energieverbruik

hoog kwalitatieve Air Line korrels (waarvoor meer energie nodig

per eenheid product op belangrijke productielocaties in kaart. De

is) produceerde, verminderde in deze productielocatie de EEI.

index geeft aan hoe de energie-efficiëntie zich verhoudt tot het

Op het boerenerf zorgen de Air Line® voeders voor een betere

referentiejaar 2010. Voor Agrifirm Feed is het referentiejaar 2011, het

voerbenutting. Door sluiting van de fabriek in Emmen zijn er geen

eerste jaar dat Agrifirm de EEI van productielocaties heeft gemeten.

EEI resultaten voor deze productielocatie.

Door de inventarisatie jaarlijks te herhalen maakt Agrifirm de

Renovatie
productielocatie Veghel

‘Kwaliteitswinst door slimmere operatie’

progressie in energie-efficiëntie per locatie zichtbaar en krijgen we

In de Duitse productielocatie Neuss verminderde de EEI doordat

“Vergeleken met de huidige stand van zaken in de techniek is de bestaande apparatuur in de

een goed beeld van wat besparingsmaatregelen opleveren. Agrifirm

sinds medio 2015 gas wordt gebruikt voor stoomverhitting in plaats

Een belangrijke stap om

fabrieken in Veghel aan vervanging toe. Sommige pers-, maal- en menglijnen zijn meer dan dertig

investeert in besparingsmaatregelen om de EEI van productielocaties

van olie. Ook een investering in palletkwaliteit, meer productie

efficiënter te produceren

jaar oud. De fabrieken zouden in de toekomst niet meer voldoen aan o.a. de Arbowet, ATEX en de

te verbeteren. De afgelopen jaren boekten we progressie en het doel

van rundveevoeders en een defect in het productiesysteem

is de modernisering van

wettelijke eisen die de overheid stelt op het gebied van geur, geluid en stof. In 2012 zijn we daarom

is om de EEI de komende jaren verder te verbeteren. Het verhogen

zorgde voor de vermindering van de EEI. Voor de Nuscience

de productielocatie voor

gestart met de eerste plannen voor renovatie.

van het aandeel hernieuwbare energie is een prestatie-indicator

fabrieken zijn Drongen en Baasrode sinds 2016 samengevoegd

Onze doelen
varkensvoer
in Veghel. Agrifirm

verbeterde energie-efficiëntie van de productielocaties. Bovendien

voor Agrifirm die we jaarlijks monitoren. Het maakt geen onderdeel

vanwege de nieuwe fabriek in Drongen. De EEI van de fabriek van

Agrifirm
wil het €energieverbruik
structureel verlagen.
2025 vervangenmaakt
bindende
afspraken
haar vervoerders
over het
Tijdens deInrenovatie
we deAgrifirm
machines
in de fabrieken
doormet
machines
met veel meer
Feed
investeert
28 miljoen

uit van onze strategische kerndoelstelling om de impact van ons

Drongen is nu dus extra hoog doordat in er inefficiëntie vanuit

heeft
energie-efficiëntie verbeterd
met 15 procent
verminderen
energieverbruik
enwe
uitstoot
doortransport
het transport.
capaciteit.
Door silo’s en machines
slimmer tevan
plaatsen
verminderen
het interne
van
in
hetAgrifirm
volledig de
vernieuwen

energieverbruik te verminderen, maar enkel een prestatie-indicator

een overgangsperiode in zit en extra energie is verbruikt voor

ten opzichte
van 2015. Voor de vestigingen ligt
de focus op
grondstoffen
in een
de fabriek. Na renovatie hebben we bijvoorbeeld nog maar 7 hamermolens nodig in
van
de productiefaciliteiten

die we jaarlijks monitoren.

montagewerk en investeringen in de nieuwe productielocaties. De

in de twee fabrieken. Doel

plaats van 24. De ene locatie zal uitsluitend voer voor biggen en lacterende zeugen produceren, de

van de investering is verdere

andere uitsluitend voer voor vleesvarkens en dragende zeugen.

verbetering van de voerkwaliteit

EEI van de fabriek in Baasrode (B) verminderde door het afbouwen
De EEI van de productielocatie Drachten van Agrifirm Feed

van de productie in deze locatie. Door de verbouwingen en

verbeterde door een investering in de nieuwe maal- en menglijn,

investeringen verwachten we dat het energieverbruik in 2016 sterk

en een betere efficiëntie,

De renovatie levert ons een flinke kosten- en energiebesparing op. Maar

een nieuwe pers en het beter benutten van de capaciteit van de

zal afnemen en de efficiëntie verbetert. De EEI verbeterde in de

waaronder een vermindering

de meeste winst zit in een verdere kwaliteitsverbetering van het voer en

fabriek. Ook in Veghel werd veel geïnvesteerd en verbeterde de

Hongaarse fabrieken in Kaba en Györ. De flinke verbetering in Kaba

van het energieverbruik.

het nog beter kunnen inspelen op wensen van klanten.”

EEI. De investeringen in Veghel werden eind 2015 uitgevoerd. We

(ten opzichte van 2014 toen de EEI 110 was) kan verklaard worden
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verwachten daarom dat de verbetering van de EEI verder doorzet

door een Lean Six Sigma (Business Excellence) project waardoor

Frits de Wit

in 2016 en begin 2017. Door investeringen in de fabriek in Oss

productie werd geoptimaliseerd. De verbeterde EEI in de Poolse

Sectorproductiemanager varkens Agrifirm Feed

verwachten we dat de EEI van deze productielocatie de komende

fabriek kan verklaard worden door modernisatie van de productielijn

jaren ook zal verbeteren. De EEI van de productielocatie Meppel

en het gebruik van meer energie-efficiënte machines.
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Energieverbruik transport Agrifirm

Energieverbruik Agrifirm 2015
Afgelopen jaar gebruikten de bedrijven van Agrifirm Group de

Het elektriciteitsverbruik (kWh) steeg omdat de productie toenam

Agrifirm wil haar transportbewegingen zoveel mogelijk

ruim van te voren te bestellen. Met het interne Business Excellence

volgende hoeveelheden energie:

in de fabrieken van Agrifirm Feed Nederland in Zwolle en Drachten.

optimaliseren om zo financiële én milieuwinst te realiseren en

project is verder gestuurd op het efficiënter organiseren van

Nuscience verbruikte ook meer energie door het overschakelen

de operationele efficiency te vergroten. Agrifirm Plant werkt

het meststoffenvervoer, waardoor de beladingsgraad inmiddels

2015

2014

13.248.917

12.888.053

naar de nieuwe fabriek in Drongen. Hierdoor werden (tijdelijk) drie

met verschillende hoofdtransporteurs voor het transport van

is gestegen tot 98 %. Uiteraard blijven er voor situaties zoals

21.288

329.836

productielocaties gebruikt voor dezelfde productie: de nieuwe en

meststoffen, granen, zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en

onverwachte weersomstandigheden, planningsincidenten of

163.237.467

154.468.567

oude fabriek in Drongen en de fabriek in Baasrode (B).

bedrijfsbenodigdheden (zoals bloembollennetten en kuilfolie). Met

inschattingsfouten, services zoals ‘vandaag voor vandaag’ en ‘3 uur

12.873.450

13.631

de hoofdtransporteurs voor stukgoed heeft Agrifirm Plant afspraken

spoed’. Ook dan blijft optimaal combineren van ritten van belang

Stookolie (l)

481.957

639.908

gemaakt over het realiseren van efficiencyverbeteringen. De

maar is de tijdige levering van de bestelling hoofdprioriteit.

Diesel (l)

724.065

507.062

transporteur voor gewasbeschermingsmiddelen, Imperial (voorheen

Benzine (l)

2.800

20.518

Adblue (l)

0

0

1,85 %

2,56 %

Gas (m )
3

Gas (l)
Elektriciteit (kWh)
Steenkool (ton)

Aandeel hernieuwbare energie

Van den Anker), rapporteert bovendien maandelijks de carbon

Granen zijn qua volume de belangrijkste transportstroom. De invoer

footprint per vervoerd volume.

van het ‘af-erf-concept’ zorgde ervoor dat de teler ontlast wordt
en de transportverantwoordelijkheid naar Agrifirm is verschoven.

Hernieuwbare energie per locatie

Met de planning stuurt Agrifirm ook op het efficiënt indelen van

Met de lancering van de granen app, kan een teler nu ook via de

de routes, zodat er niet onnodig veel kilometers hoeven te worden

smartphone tijdig aangeven wat en hoeveel hij gaat leveren, zodat

gemaakt en de klant ruim op tijd zijn bestelling ontvangt. Zo

Agrifirm Plant een zo efficiënt mogelijk transportschema kan maken.

stimuleert Agrifirm Plant de telers met kortingen om de producten

120%
100%
80%
60%
40%
20%

Dubbele efficiencyslag in nieuwe fabriek Drongen

2010

2011

2012

2013

2014

Agrifirm Winkel BV

Nutricontrol BV

Agrifirm Exlan

BV Oldambt

Abemec BV

Agrifirm Plant

Feed Belgium

Agrifirm co-products

Agrifirm Magyraroszág

Agrifirm Polska

Agrifirm Deutschland

Nuscience NV

Agrifirm Feed BV

Agrifirm Group

0%

De Nuscience Groep opende in oktober 2015 een gloednieuwe
en hypermoderne productielocatie in het Belgische Drongen,
nabij Gent. Qua efficiency snijdt het mes hierbij aan twee
kanten. Aan de ene kant zorgt deze nieuwe fabriek voor de
gewenste verdubbeling van de productiecapaciteit naar ruim
10 duizend ton per maand. Aan de andere kant vervangt

2015

de nieuwe fabriek twee bestaande productielocaties. Door
het volledige productportfolio van Nuscience België op één

CO2-emissies

locatie te produceren, is de interne logistiek sterk verbeterd.

Op basis van het energieverbruik heeft Agrifirm ook in 2015

De nieuwe fabriek bevat de modernste automatiserings- en

de CO2–emissies (Organisation Enivironmental Footprint)

processystemen. Hierdoor is Nuscience België in staat om

berekend. De resultaten voor CO2–emissies zijn gebaseerd

snel en efficiënt in te spelen op de wensen in de markt

op emissiefactoren gepubliceerd door Stimular (o.b.v. CE

en de technologische vernieuwingen in de productie van

Delf 2010) en Climate Neutral Group (o.b.v. Agentschap NL,

ingrediënten en premixen.

CO2-prestatieladder 2012).
In 2015 waren onze emissies:
CO2-emissies directe energie: 57.624.572 kg CO2-equivalent;
CO2-emissies indirecte energie: 81.296.211 kg CO2-equivalent.
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5. Efficiënt gebruik grondstoffen
Meer doen met minder is de hoeksteen van duurzaam beleid. Agrifirm wil hierin voorop lopen door

Fosfaatreductie

fosfaatbesparing werd veroorzaakt door een toename van het ge-

Agrifirm Feed zet in op het verminderen van fosfaat in voer. In 2015

bruik van fosfaatrijke co-producten uit de levensmiddelenindustrie.

realiseerden we een reductie van 758.529 kg fosfaat ten opzichte van

Deze co-producten bevatten vaak veel fosfor dat niet altijd goed

het ijkjaar 2009.

beschikbaar is voor het dier en de fosfaatbesparing vermindert.

Verminderen fosfaat in veevoer

Zero emissiestal

onderzoek te doen naar productinnovaties die leden en klanten helpen om een hogere productie te
realiseren met minder voer, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Dit is niet alleen goed voor het
milieu maar levert ook een beter rendement op het boerenerf op.

Om de volksgezondheid te beschermen en eventuele overlast door
Fosfaatbesparing (kg)

2015

2014

Rundvee

878.190

615.322

maatregelen. Agrifirm Exlan werkt nu samen met Grontmij en het

Varkens

-119.661

295.110

InnovatieNetwerk in de ontwikkeling van de ZERO-stal®. Dit is een

geur en geluid tegen te gaan, neemt de veehouderij al diverse

nieuw veehouderijsysteem waarmee alle emissies van stoffen als
In 2015 bespaarde Agrifirm meer fosfaat in rundveevoer door het ge-

ammoniak, geur- en fijnstof tot nul zijn gereduceerd. Bovendien

Onze doelen

bruik van minder fosfaatrijke grondstoffen in het voer. De verhouding

maken eventuele ziekteverwekkers geen kans meer om de buitenlucht

In 2025 heeft Agrifirm duurzame landbouwpraktijken ontwikkeld die de milieuvoetafdruk van de productie van dierlijke en plantaardige

fosfor - ruw eiwit (P/RE ratio) daalde ten opzichte van 2014 naar 2,36 %.

te bereiken. Het binnenklimaat van deze zero-emissiestal verbetert

producten bij onze klanten kan verlagen met 15 %. Zo stimuleert Agrifirm actief de mestverwerking, zodat waardevolle componenten uit

Hiermee bleven we onder de norm van 2,5 % zoals afgesproken in

ook, met een betere werkomgeving voor de medewerkers en gezon-

organische mest optimaal benut worden.

het convenant van Nevedi. In 2015 realiseerde Agrifirm minder

der vee als resultaat. Dit verhoogt de productie en het zorgt voor een

fosfaatbesparing in het voer voor varkens. Deze verslechtering van

betere maatschappelijke acceptatie van de veehouderij.

Fosfaat, van probleem
naar oplossing

Integraal bedrijfsadvies voor mineralenefficiëntie

Oplossingen voor betere benutting van fosfaatruimte

“De mest- en mineralenwetgeving wordt complexer. Van agrarisch ondernemers wordt verwacht dat

“Onze leden en klanten willen zo goed mogelijk presteren binnen de randvoorwaarden die de overheid stelt. Een goede benutting van de fosfaatruimte

Fosfaat is een essentieel

ze steeds meer sturen op bedrijfsspecifieke mineralenefficiëntie. Als Agrifirm Exlan bieden we onze leden

is van groot belang. Om ondernemers hierin te ondersteunen, biedt Agrifirm Feed nP-voeders aan. Deze voeders bevatten 25 procent minder fosfaat

onderdeel van voeding

en klanten daarom het pakket Mineraal Optimaal. In dit pakket combineren we deskundig advies met

dan reguliere voeders, maar toch een hoog aandeel benutbaar fosfaat. Dit speciale type fosfaat kan vee beter uit het voer opnemen. Op die manier

van plant en dier; er

ondersteunende diensten zoals het berekenen van de BEX, het opstellen van bemestingsplannen en het

voorkom je dat je niet-bruikbare fosfaat aanvoert op het bedrijf. Uiteraard verminderen de nP-voeders de resultaten op het boerenerf niet.

is geen alternatief. De

invullen van de KringloopWijzer. Via deze diensten en de adviesgesprekken aan de keukentafel op het

De bijna 500 melkveehouders die de nP-voeders inzetten, geven aan dat de diergezondheid en de melkproductie op peil blijven.”

landbouw gebruikt fosfaat

bedrijf kan de ondernemer tijdig maatregelen nemen om de efficiëntie te verbeteren en daarmee het

uit ruwfosfaat in diervoer

bedrijfsresultaat te verhogen.

Afzet laag fosfor per periode

2013

teveel aan fosfaat schaadt

Door de nauwe samenwerking tussen adviseurs van Agrifirm Exlan en Agrifirm Feed leveren we de

het milieu. Bovendien wordt

ondernemer echt een integraal bedrijfsadvies. En met succes: meer dan 2500 veehouders gebruikten

op termijn de voorraad

in 2015 Mineraal Optimaal. We stelden voor meer dan 900 bedrijven een KringloopWijzer op. Een

ruwfosfaat schaars. Fosfaat is

efficiënter gebruik van fosfaat dan de norm levert veehouders extra ruimte voor de productie van melk.

een eindige grondstof: op is

afzet in tonnen

en bemestingstoffen. Een

2014
2015

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

op. Agrifirm zet zich daarom

Agrifirm Exlan begeleidde in 2015 ook verschillende samenwerkingsverbanden tussen veehouders

in voor het verminderen van

en akkerbouwers. Veelal betreft het ondernemers die mest en grond willen uitwisselen, maar ook

fosfaat in diervoer en efficiënt

veehouders die samen een mestverwerkingsinstallatie willen ontwikkelen. Ik verwacht dat we de

“Het Mineraal Optimaal-pakket dat we samen met Agrifirm Exlan aanbieden, is een ander goed voorbeeld. Door deskundige kennis en advies kan een

(her)gebruik. Dit komt niet

komende jaren nog veel meer ondernemers gaan begeleiden en ondersteunen om de milieu- en

ondernemer sturen op een efficiëntere kringloop. Als de ondernemer dit goed doet, is het mogelijk om optimaal te presteren

alleen het milieu maar ook

bedrijfsprestaties verder te verbeteren. Het is goed om te zien dat we als

binnen de productiegrenzen. Elk jaar onderzoeken we op welke manier we waardevolle grondstoffen zoals fosfaat efficiënter

het bedrijfsresultaat van onze

Nederlandse landbouw ons beste beentje voorzetten en echt werk maken

kunnen benutten. Een professionele adviespoot zoals Agrifirm Exlan is eigenlijk onmisbaar. Hiermee onderscheiden we ons in

leden en klanten ten goede.

van duurzamere landbouw.”

de markt en helpen we onze leden en klanten om stappen te zetten in het sluiten van kringlopen.”

Gerrit Schilstra

Jan Kamphof

directeur Agrifirm Exlan

commercieel directeur Agrifirm Feed
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Organische meststoffen

noorden van het land, waar voorheen sprake was van tekorten,

De afzet van organische meststoffen steeg voor de gehele

steeg het aanbod nu aanzienlijk door de sterke groei van de

Nederlandse markt en ook Agrifirm heeft in 2015 een toename

melkveehouderij. Doordat melkveehouders en akkerbouwers

gerealiseerd van de afzet van organische meststoffen. Er is door alle

in het noorden van het land nu ook vaker direct organische

aanbieders van organische meststoffen sterk ingespeeld op het

meststoffen uitwisselden, kwam Agrifirm hier minder vaak aan te

zo aantrekkelijk mogelijk invullen van de beperkte fosfaatruimte

pas als intermediair. Vandaar de daling van de afzet van vloeibare

van akkerbouwers. Uiteraard is ook landelijk ook het aanbod van

organische meststoffen in 2015. De afzet van compost steeg door

vloeibare organische meststoffen sterk gestegen. Met name in het

een verkoopactie.

6. Gezonde planten, bodem en dieren voor
gezonde mensen
Gezonde, weerbare planten en dieren hebben minder hulpmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen en
diergeneesmiddelen nodig. Het beleid van Agrifirm is erop gericht om structureel minder middelen te gebruiken en toch goede resultaten te behalen. Zo spelen we ook in op de strengere regelgeving door de overheid en

Organische meststoffen

600.000
500.000

maatschappelijke druk om minder middelen te gebruiken. Samen met klanten en leden werkt Agrifirm aan een

400.000

gezonde bodem, weerbare gewassen en sterke dieren, die tevens de basis zijn voor een rendabele bedrijfsvoering.

300.000
200.000

Onze doelen

100.000

In 2025 heeft Agrifirm duurzame landbouwpraktijken ontwikkeld, waarin vergroening van gewasbeschermingsmiddelengebruik centraal staat
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Organische meststoffen

Big data en precisielandbouw

brengen we samen met Agrometius de bodemeigenschappen

Innovatieve en duurzame landbouw kan niet zonder data-analyse.

van een perceel nauwkeurig in kaart. Op basis hiervan ontwikkelt

Steeds meer akkerbouwers en telers gebruiken GPS-gestuurde

Agrifirm Plant taakkaarten waarmee telers plaatsspecifiek kunnen

machines waarmee ze nauwkeurige plaatsspecifieke data

bemesten. De scan is nu ook inzetbaar voor kleigronden. Met de tool

verzamelen over bijvoorbeeld de bodemconditie. Agrarisch onder-

NemaDecide Geo voorzien we telers ook van een plaatsspecifiek

nemers kunnen hierdoor veel gerichter bemesten en de juiste

beheersingsadvies voor schadelijke aaltjes. Door de uitslag van

hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Dit vermindert

een grondmonster te koppelen aan geografische coördinaten,

de milieudruk, terwijl het rendement verbetert door lagere kosten

kan een teler via het platform Akkerweb direct een plaatsspecifiek

en meer en betere opbrengsten.

beheersingsadvies opstellen.

Agrifirm Plant ondersteunt telers met diverse tools op maat voor het

In 2015 lanceerden we het onbemande vliegtuigje de eBee, samen

verbeteren van efficiëntie en rendement. Met de Veris bodemscan

met drie loonwerkers die de vluchten uitvoeren. De agrarische

en de natuurlijke weerstand van dieren zodanig versterkt is dat het gebruik van diergeneesmiddelen bij onze klanten met 20 % tot 30 % verder
gereduceerd kan worden.

drone maakt gewaskaarten die in één oogopslag weergeven hoe
het gewas er tot het niveau van 10 bij 10 cm op het perceel voor
staat. Agrifirm Plant vertaalt de scankaarten in combinatie met
gewas- en grondanalyses vervolgens in overleg met de teler, naar
een kant-en-klaar advies. In 2015 werden modules voor bemesting,
gewasbescherming en precisielandbouw gebouwd. Deze modules
draaien op het platform Akkerweb. Dit is een initiatief van Agrifirm
Plant en de WUR. Het platform werd uitvoerig in de praktijk getest
door leden en klanten en is vanaf vorig jaar vrij toegankelijk.
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VIGOR voor een goede darmgezondheid

Biodiversiteit

VIGOR heeft een positief effect op de darmgezondheid van
leghennen en stimuleert de vertering en voerbenutting.

Het verdienmodel van biodiversiteit

Agrifirm Feed onderzoekt of VIGOR nog beter geschikt kan worden

Boeren en telers leven van de natuur. Als het om behoud van

gemaakt om darmproblemen bij leghennen te voorkomen.

biodiversiteit gaat, spelen zij een belangrijke rol. Als coöperatieve

Dit is een relevante verbetering, omdat vanaf 2018 snavelkappen

organisatie dient Agrifirm het belang van boeren en telers. Wij zetten

is verboden in Nederland. Niet meer kappen van snavels vergroot

dus vol in op het delen van kennis over biodiversiteit, vooral op het

het risico op verenpikken, waarbij leghennen elkaar en zichzelf

niveau waar dit ook het verdienmodel van agrarisch ondernemers

beschadigen. Darmirritaties zorgen voor stress onder leghennen en

ten goede komt.

zijn een belangrijke oorzaak van verenpikken. Om dit te voorkomen,
investeert Agrifirm Feed ook in samenwerking met Feed4Foodure

Vier niveaus

in de ontwikkeling van voer dat darmproblemen bij pluimvee

Voor het vergroten van de biodiversiteit in landbouwgebieden

voorkomt.

onderscheiden we vier niveaus. De eerste twee niveaus hebben nu

Mycorrhiza voor balans in de
bodem

Verbeteren weerbaarheid
“De mycorrhizaschimmel groeit in en om de wortels van gewassen en levert het gewas

óf in de nabije toekomst een positief effect op het financiële resultaat

Een bodem met een divers bodemleven is

water en nutriënten zoals stikstof, fosfaat, kalium en magnesium. Het gewas levert op

van de boer of teler. De inzet van mycorrhizaschimmels heeft

in balans en gezond. Schimmels, bacteriën

zijn beurt suikers die gemaakt worden in de plant aan de schimmel. Ook zien we dat

bijvoorbeeld een bewezen positief effect op het bodemleven en

en organismen zoals regenwormen

het wortelgestel zich beter ontwikkelt wanneer we mycorrhizaschimmels aan gewassen

de bodemstructuur. Maatregelen op dit eerste niveau zorgen nu al

verrijken de bodem en dragen bij aan

toevoegen. Hierdoor verbetert de weerbaarheid van gewassen en zijn gewassen beter

voor een toename van biodiversiteit én productiviteit van boeren en

vitale gewassen. Een goed voorbeeld is

bestand tegen ziekten. De eerste resultaten laten zien dat de samenwerking (symbiose)

telers. Voor ziektedrukbestrijding via natuurlijke vijanden ontbreekt

de samenwerking tussen schimmels in de

tussen bloembol en schimmel nog niet zo goed is als we verwacht hadden. Samen met

nog kennis, maar dit zal in de toekomst zeker meerwaarde voor het

bodem zoals mycorrhiza en gewassen. De

de KAVB en de bollentelers gaan we nu bekijken of we de voorwaarden kunnen verbeteren

agro-ecologisch systeem opleveren.

schimmel vormt draden die zich hechten

om de BiomyPro-mycorrhizaschimmels optimaal te laten functioneren. Als toeleverancier

aan de plantwortels. Deze draden groeien

willen we onze leden en klanten rendabele alternatieven bieden

diep in de grond en voorzien de plant van

voor gewasbeschermings-middelen en meststoffen. Ik merk dat

Cleanlight UV-licht stopt verspreiding virus in lelies

vocht en mineralen uit dieper gelegen

onze leden en klanten dit ook waarderen.”

Met een speciale vorm van ultraviolet (UV) licht kunnen landen tuinbouwgewassen worden beschermd tegen schimmels,

grond. Agrifirm Plant werkt samen met het
bedrijf Biomygreen voor het aanbieden van

Leen van der Heiden

bacteriën en virussen. Ervaringen die met name zijn opgedaan in

mycorrhizaschimmels en het bijbehorende

specialist bloembollen van Agrifirm Plant

de bloembollensector. Zo zijn er minder middelen nodig en dat

advies. Na een reeks succesvolle

levert milieuwinst op. Begin 2015 ontwikkelde Agrifirm Plant samen

Biodiversiteit als maatschappelijke functie

praktijkproeven met de BiomyPro-

met CleanLight B.V. een behandelingsunit om het Plantago asiatica

Er zijn daarnaast ook maatregelen denkbaar die biodiversiteit

mycorrhizaschimmels bij uien, sportvelden

Met minder middelen hyacinten telen

mosaic virus in leliebollen te beperken. Door leliebollen rondom te

kunnen stimuleren, maar die niet in het verdienmodel van boeren

en tulpenbollen, begeleidde Agrifirm Plant

“Ik doe vaker mee aan praktijkproeven naar innovaties voor een duurzamere bollenteelt.

belichten met de juiste concentratie Cleanlight UV-licht, krijgt dit

en telers zijn in te passen. Biodiversiteit met een meerwaarde voor

in het najaar van 2015 praktijkproeven bij

Ik merk dat het steeds belangrijker wordt om met minder meststoffen en gewasbescher-

virus geen kans om zich te verspreiden. Praktijkonderzoek Plant &

het ecologisch systeem (derde niveau) of voor de inrichting van

hyacintenbollen. Twaalf bloembollentelers

mingsmiddelen producten van goede kwaliteit te telen. Ik wilde graag met mijn eigen

Omgeving – onderdeel van Wageningen UR – constateerde dat een

het landschap (vierde niveau). Omwille van het maatschappelijke

van de studiegroep ‘Duurzame bollenteelt’

ogen zien of de schimmel ook positieve effecten heeft op hyacinten. In overleg met de

hoge concentratie Cleanlight UV geen negatieve invloed heeft op de

belang van biodiversiteit kunnen boeren en telers bijvoorbeeld

van de Koninklijke Algemeene Vereeniging

teeltspecialisten van Agrifirm Plant heb ik de schimmel op één hectare in het plantbed in-

bolkwaliteit en de groei van de lelies.

besluiten om weidevogels aan de randen van akkers de ruimte te

voor Bloembollencultuur (KAVB)

gewerkt. De wetenschappelijke onderbouwing, begeleiding en regelmatige analyses bij de

geven of meanderende rivieren in stand te houden. Dat zijn prima

onderzochten hoe hyacintenbollen

praktijkproef geven mij het vertrouwen dat we met de proef echt

maatregelen voor het behoud van biodiversiteit die boeren alleen

kunnen profiteren van de BiomyPro-

iets kunnen bereiken. Als bloembollenteler wil ik namelijk graag

kunnen nemen als zij afdoende financieel worden gecompenseerd.

mycorrhizaschimmels.

op een duurzamere manier mooie hyacintenbollen telen.”

Als coöperatieve organisatie werken we graag aan behoud van
biodiversiteit met een helder verdienmodel voor onze boeren en

34

Agrifirm

Maatschappelijk Jaarverslag 2015

Arjan Hogervorst

telers. Want als geen ander weten zij dat de natuur leven brengt, nu

bloembollenteler met 22 ha hyacinten in Noordwijkerhout

en in de verre toekomst.
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Bijdrage van innovatieprojecten aan duurzaamheid

welke R&D of Business Excellence projecten in 2015 een bijdrage

De onderwerpen die onder de zes

Agrifirm investeert in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek

hebben geleverd aan de zes pijlers van het duurzaamheidsbeleid.

om meer rendement en duurzaamheidsimpact op het boerenerf

Het percentage van de onderzoekprojecten waarbij specifieke

duurzaamheidspijlers vallen, sluiten

te realiseren, de positie als marktleider te behouden en bij te

onderwerpen uit de zes pijlers aan bod komen, staat in onderstaand

vanzelfsprekend goed aan op de visie Dutch

dragen aan een duurzame voedselvoorziening. Net als voorgaande

overzicht gepresenteerd. De uiteenlopende percentages zijn te

jaren is er bij AIC, Agrifirm Plant en Agrifirm Business Excellence

verklaren doordat de onderzoeken op verschillende onderwerpen

Farming. De drie thema’s van Dutch Farming sturen

(BE) een duurzaamheidsscan uitgevoerd om inzichtelijk te maken

kunnen scoren.

de innovatie- en ontwikkelingsagenda van Agrifirm
en geven richting aan onze innovatieagenda en
samenwerkingsverbanden.

Verantwoorde grondstoffen

AIC

Plant

Alternatieve eiwitten

7%

2%

Business Excellence

Slim voeden
Het onderzoek naar DairyStart, een concept voor de versnelde

Efficiënte productie en logistiek

opfok van jongvee binnen 22 maanden, is een goed voorbeeld

Verbetering efficiency fabrieken 			

14 %*

van ‘Slim voeden’. Met DairyStart is het mogelijk om met lagere

Verbeteren efficiency transport 			

geen specifieke 		

stikstof- en fosfaatgehaltes in het rantsoen en het aanhouden van

			

BE projecten

minder kalveren, jongvee op een efficiënte manier te laten kalven
op 22 maanden. Het concept ondersteunt de gezondheid van

Efficiënt gebruik grondstoffen

jongvee en draagt bij aan een verdere verbetering van de efficiëntie

Verbetering fosfaatefficiency op boerenerf

47 %

41 %

in vergelijking met het opfokken van jongvee binnen 24 of 26

Verbetering stikstofefficiency op boerenerf

43 %

41 %

maanden.

Reductie carbon footprint eindproducten op boerenerf

43 %

5%

27 %

66 %

Gezonde bodem, planten en dieren

Ontwikkelingen die bijdragen aan het verminderen/voorkomen van
vervuilen van lucht- en waterkwaliteit middels input landbouw

Het onderzoek naar gebruik van mycorrhizaschimmels sluit goed aan
op het thema ‘Gezonde bodem, planten en dieren’. In samenwerking

Verbeteren van gebruik gewasbeschermingsmiddelen
(meer met minder, of gebruik van low impact middelen) 		

49 %

met Agrifirm Plant voerde het bedrijf Biomygreen proeven uit met

Reductie waterverbruik op boerenerf 		

2%

mycorrhizaschimmels bij aardappelen. Hieruit bleek dat aardappelen

Grondstoffenschaarste/hergebruik van grondstoffen

5%

met mycorrhizaschimmels minder worden aangetast en dat de

20 %

opbrengst met 4 procent verbeterd. Agrifirm Plant ontwikkelde
Gezonde planten, bodem en dieren voor gezonde mensen

daarom in 2015 commerciële producten met mycorrhizaschimmel.

Bijdrage aan verbetering volksgezondheid consumenten niveau

3%

Bijdrage aan vermijden humane resistentie tegen antibiotica

17 %

20 %

Kracht in de keten

Verbetering van diergezondheid en welzijn

50 %

Agrifirm werkt al meerdere jaren samen met Stichting Veldleeuwerik,
een goed voorbeeld van onderzoek en samenwerking binnen het

Ontwikkeling van middelen die de natuurlijke weerstand
van planten, bodem en dieren verhogen

30 %

Verbeteren bodemfysica 		

29 %

thema ‘Kracht in de keten’. In 2015 is overleg geweest op welke tien

32 %

thema’s Agrifirm input kan leveren voor het bijscholen van leden van
de stichting. In totaal zijn ongeveer 600 telers bijgeschoold. In de

Duurzaam consumentenaanbod

toekomst zal Agrifirm kennis delen op bijeenkomsten over duurzame

Directe kostprijsreductie van de eigen activiteiten en/of van leden of saldo verhoging

43 %

46 %

29 %

landbouw. Hiermee ondersteunen we telers om stappen te zetten

Ontwikkeling duurzame ketens

10 %

17 %

29 %

naar een meer duurzame voedselproductie.

3%

17 %

43 %

Medewerkers de basis voor succes
Bijdrage aan het opleiden van interne- of externe betrokkenen
* In 2015 lag de focus van Business Excellence vooral op kwaliteitsverbeterende projecten.
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7. Bijdragen aan een duurzaam
consumentenaanbod

SLOWFEED voor duurzamer kippenvlees
Gezondheid en welzijn van dieren wordt steeds belangrijker voor afnemers. Door samen te werken met partners en klanten kunnen we hierop
marktgericht innoveren. Een goed voorbeeld is het voerconcept SLOWFEED voor langzamer groeiende vleeskuikens. Dit bestaat uit twee
voerlijnen: SLOWFEED COMFORT voor langzaam groeiende vleeskuikens en SLOWFEED SCHARREL voor scharrelkuikens met uitloop. Agrifirm
Feed ontwikkelde dit samen met ketenpartner Plukon, één van de grootste spelers op de markt voor pluimveevlees.

Een slimme ondernemer kijkt verder dan het eigen bedrijf. Inzicht in de hele keten en nieuwe
verdienmodellen zijn belangrijker dan ooit om duurzaam én rendabel te ondernemen. Een ruimere
keuze aan verantwoorde en gezonde voeding helpt om het consumptiepatroon van mensen positief te
veranderen. Hiervoor is ketensamenwerking noodzakelijk. Agrifirm is ervan overtuigd dat elke speler in de
keten een onmisbare bijdrage vervult. Samen werken we aan productconcepten met kortere ketens en
het gebruik van lokale grondstoffen.

Hogere diergezondheid
en welzijn

Samen marktgericht innoveren
“SLOWFEED SCHARREL is het beste voer voor

Meer plezier in ons werk door
scharrelconcept

“Sinds 2009 werken we samen met Agrifirm

de Goed Nest Kip, die maximaal 50 gram per

“In 2009 zijn we overgestapt naar het schar-

Feed aan de ontwikkeling van SLOWFEED,

dag mag groeien. Door frequent de groei,

relconcept. Onze kippen zijn erg actief. Ze

een goed renderend houderijsysteem en

voederconversie, uitval, antibioticagebruik

springen vaak op de strobalen in de stal en

voerconcept voor langzamer groeiende

en saldo te inventariseren, kunnen we advies

pikken deze in een week of zeven helemaal

vleeskuikens. Hierin is het dierenwelzijn

op maat geven en een goed rendement

uit elkaar. De dieren zijn ook veel robuuster

goed geborgd, en zijn diergeneesmiddelen

voor de pluimveehouder realiseren. In een

en hebben in de afgelopen vijf jaar geen

Onze doelen

vrijwel afwezig. Voor de Goed Nest Kip en de

jaar tijd heeft de Goed Nest Kip al een groter

antibiotica meer nodig gehad. De kippen krij-

In 2025 wil Agrifirm de belangrijkste gesprekspartner voor ketenpartijen zijn om nieuwe ketenconcepten te ontwikkelen en te testen.

scharrelkip hebben we nu de optimale mix

marktvolume dan de scharrelkip. Pluimvee-

gen elke dag 100 procent plantaardig voer.

van genetica, voer en een houderijsysteem

houders kunnen nu kiezen voor welke markt

Door het aandeel granen dat we bijstrooien

met daglicht, verrijking door strobalen en

ze willen produceren: traditioneel, scharrel

aan te passen, kunnen we goed sturen op de

strooivoer met granen. De goede scores op

of de Goed Nest Kip. Onze adviseurs helpen

voerprijs en het gewicht van de dieren. Zelf

onder meer loopgedrag, reinheid van het

pluimveehouders om voor hun bedrijf het

hebben we ook veel meer plezier in ons werk.

verenkleed en uitval bewijzen dat we samen

juiste concept te kiezen met de beste balans

Geen stress bij mens en dier! Samen met de

een hogere diergezondheid en welzijn heb-

tussen saldo en werkplezier.”

broederij, Agrifirm en Plukon reageren we

ben gerealiseerd.”

snel op nieuwe ontwikkelingen. De pluimveesector is echt een krachtige keten.”

René Welpelo

Mathieu Woltring

Erald Brilman

director Corporate Quality

commercieel Directeur Vleespluimvee

veehouder met 46.000 scharrelvleeskuikens,

bij Plukon

bij Agrifirm

60 melkkoeien en 50 stuks jongvee

> Deze langzamer groeiende vleeskuikens worden gehouden volgens voerconcept SLOWFEED.
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Duurzame baktarwe

Samenwerking Koopmans

Agrifirm Plant werkt met Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

“Koopmans kiest bewust voor meer regionale en duurzaam

samen om duurzaam geteelde baktarwe voor Nederlandse

geteelde grondstoffen die volledig herleidbaar zijn tot de

bakkers beschikbaar te maken. Steeds meer bakkers bakken

Nederlandse akker. We willen onze klanten ingrediënten

graag brood van melanges waarin baktarwe van Nederlandse

aanbieden die zo puur en duurzaam mogelijk geproduceerd

akkers is verwerkt, geteeld volgens de duurzame teeltprincipes

zijn. Een aantal jaren terug zijn we gestart met een traject voor

van Stichting Veldleeuwerik. Binnen drie jaar moet de

duurzame baktarwe in Noord-Nederland. We wilden opschalen

samenwerking 5.000 ton baktarwe opleveren. Beide partners

naar heel Nederland en Agrifirm was voor ons een logische

streven ernaar om vanaf september 2016 de eerste baktarwe uit

partner. Agrifirm kan het volume leveren dat we nodig hebben

het project te verwerken in de melanges van Koopmans voor de

om het aandeel Nederlandse bakwaardige tarwe in onze

Nederlandse bakkers.

melanges te vergroten. De rassenkeuze, bemesting en oogst van

Carbon footprinting

baktarwe vragen om nieuwe kennis. Agrifirm kan onze wensen

Met carbon footprinting wordt de totale broeikasgasemissies van

2014 is de carbon footprint van kippenvlees gedaald. In 2014 werd in

Agrifirm Plant adviseert de Veldleeuweriktelers bij onder meer

terugvertalen naar het boerenbedrijf en telers helpen bij het

een product gedurende de hele levensduur berekend. Binnen de

de samenstelling van de grondstoffen voor het diervoer voor kippen

rassenkeuze, teelt en oogst en zorgt voor een gescheiden opslag.

verbeteren van de teelt. Door samen te werken in ketenverband

Europese federatie van mengvoerfabrikanten (FEFAC) werkt Agrifirm

maïs uit Zuid-Amerika gebruikt. In 2015 werd meer soja gebruikt in

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken test van elke aangeleverde

en praktische kennis te delen werken we samen met Agrifirm

sinds 2014 aan een door de Europese Commissie gesteunde studie

het diervoer wat gunstig is voor de carbon footprint. Ook resulteerde

partij baktarwe de bakeigenschappen. Door proefmalen en bakken

aan het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse

naar Product Enviromental Footprjnting (PEF). In de studie worden

het gebruik van soja in het diervoer voor kippen in een betere

van elke partij wordt duidelijk wat de kwaliteit van de verschillende

baktarwe en een kortere en transparante keten.”

pilots uitgevoerd om een collectieve methodiek te ontwikkelen

benutting van voedingsstoffen. Het voer leverde in 2015 8,9 rondes

voor het bepalen van de CO2-voetafdruk op productniveau.

en in 2014 7,3 rondes.

rassen is. Dit koppelt Agrifirm Plant weer terug naar de betrokken
akkerbouwers. Door samen te werken verbeteren Koopmans

Bauke Wierda

Agrifirm overlegt ook met de Food and Agriculture Organization

Koninklijke Meelfabrieken en Agrifirm Plant de kwaliteit van de

manager Sourcing Koopmans Koninklijke Meelfabrieken

(FAO) en de Amerikaanse diervoederindustrie over het opstarten

Door minder gebruik van maïs en meer gebruik van soja in diervoer,

Nederlandse baktarwe en realiseren we een kortere en transparante

van een mondiale database, de Global Feed LCI database, met

is de carbon footprint van melk en van eieren licht gedaald ten

keten. Voor Nederlandse akkerbouwers is dit een mooie kans om

achtergronddata voor het berekenen van de CO2-voetafdruk.

opzichte van 2014. In 2015 werd ook een lagere carbon footprint
gerealiseerd voor varkensvlees. Ook deze daling kan verklaard

geen anoniem bulkproduct te verbouwen, maar een lokaal en
duurzaam product voor de Nederlandse bakkers en voor hun

De CO2-voetafdruk van melk, vlees en eieren

worden door minder gebruik van maïs en meer gebruik van soja in

klanten.

Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel kilogram CO2-equivalent

diervoer. De aanpassing van de berekenmethode voor biggen is niet

wordt uitgestoten bij de productie van een kilogram melk, vlees of

terug te zien in de cijfers.

eieren geproduceerd met voer van Agrifirm Feed. Ten opzichte van

Carbon footprint 				

kg Co2 eq/kg product

6000

LuLuc
Feed

4000

Farm

Varkensvlees
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8. De basis voor succes

Agrifirm Academy
Agrifirm wil goed voor werknemers zorgen. Dit doen we door
uitstekende arbeidsvoorwaarden te bieden maar ook door

Deskundige en gemotiveerde medewerkers zijn onmisbaar om als onderneming succesvol te zijn.
Agrifirm is een aantrekkelijke werkgever, met uitstekende arbeidsvoorwaarden en goede opleidingsen doorgroeimogelijkheden. Kenmerkend zijn de prettige bedrijfscultuur en de aansprekende

Agrifirm
academy

te investeren in goede opleidingsmogelijkheden. In 2015
introduceerde de Human Resource (HR) afdeling van Agrifirm
de Agrifirm Academy: een combinatie van opleidingen die
eerder al op het programma stonden, aangevuld met nieuwe
trainingsmogelijkheden. In de toekomst gaan we onderzoeken

ondernemingsdoelstelling waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

hoe we Agrifirm Academy aan medewerkers in het buitenland

Zo trekken we de beste medewerkers aan en behalen we het hoogste resultaat.

kunnen aanbieden en eventueel ook aan onze leden en klanten.

Workshop ethisch zaken doen
Ons doel

Bijna alle medewerkers van Agrifirm Plant hebben de workshop

Om succesvol te blijven wil Agrifirm in 2020 de de ‘employer of choice’ in het veld van agrarische producten zijn. In 2020 heeft Agrifirm

ethisch zakendoen gevolgd. Deze workshop, verzorgd door het

Persoonlijke ontwikkeling

leiderschap zichtbaar ontwikkeld als één van de belangrijke succesfactoren voor onze onderneming. Dit komt onder andere tot uitdrukking in

bureau Hofmann, is opgezet om het bewustwordingsproces

“Ontwikkelen is belangrijk voor de toekomst van medewerkers

een hoog aandeel interne doorstroming binnen de onderneming.

over dit thema te stimuleren. Het doel is om volledig transparant

en het bedrijf. Agrifirm biedt daarom medewerkers goede

te opereren en deze werkwijze te borgen in duidelijke

opleidings- en trainingsmogelijkheden. Met de Agrifirm

gedragsregels. Dat kan gaan over allerlei praktijkvoorbeelden

Academy brengen we hierin een logische structuur aan. Het

zoals het voor privédoeleinden gebruikmaken van het

doel is om nieuwe medewerkers én medewerkers die al jaren

kopieerapparaat, het aannemen of beleefd afwijzen van

bij Agrifirm werken passende opleidingen en trainingen te

geschenken van leveranciers of klanten en hoe je adviseert over

bieden die hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunen.

Aangescherpt veiligheidsbeleid

Samen veilig werken

bijvoorbeeld middelen die in Nederland niet zijn toegelaten

De medewerkers van Agrifirm zijn de basis

“Na enkele voorvallen in productielocaties hebben we ons de vraag gesteld: doen we het

in een gewas. Deze gedragsregels worden in de workshop

Met de Agrifirm Academy komen we tegemoet aan het

voor het succes van de onderneming.

wel goed op het gebied van veiligheid? Onze medewerkers hebben passie voor het vak,

besproken en komen dus voort uit de groep medewerkers zelf.

70:20:10 principe: 70 procent leren door te werken, 20

Agrifirm zet zich in voor de gezondheid en

maar hierdoor moet veiligheid niet uit het oog verloren worden. We willen natuurlijk

veiligheid van medewerkers en bezoekers.

allemaal dat iedereen na de werkdag weer gezond thuiskomt. Uit een eerste inventarisatie

Klanttevredenheid

trainingen. Naast klassieke trainingen zetten we ook in op

Ons veiligheidsbeleid is er op gericht

van de veiligheid bleek dat er 23 punten zijn waarop we het beter kunnen doen. Samen

Elke twee jaar onderzoekt Agrifirm de klanttevredenheid. Voor

andere vormen van leren zoals online leren en coaching ‘on

om een veilige werkplek te creëren voor

met het management team en de veiligheidscommissie van de ondernemingsraad

elk bedrijf is het belangrijk om te weten wat klanten van hen

the job’. De klassieke manier van opleiden in een klaslokaal

iedereen die bij Agrifirm werkt. We willen dat

scherpen we daarom het beleid aan.

vinden. De klanten van Agrifirm Feed en Agrifirm Plant zijn over

blijft ook belangrijk want het is essentieel om van elkaar te

het algemeen tevreden. Het persoonlijke contact met - en het

leren en vaardigheden ‘live’ te oefenen.

al onze medewerkers en bezoekers veilig en

procent leren door coaching en 10 procent leren via formele

in goede gezondheid weer thuiskomen na

Belangrijk onderdeel van het aangescherpte veiligheidsbeleid is het verkeersplan dat we

deskundige advies van - de adviseurs is daarin de belangrijkste

een werkdag. Dat veiligheid grote prioriteit

ontwikkelen voor de vier productielocaties van Agrifirm Plant. De twee productielocaties

factor. Klanten van Agrifirm Feed oordelen positief over de

Vanaf december 2015 zijn e-books over vakspecifieke

moet behouden, werd benadrukt door een

die we delen met Agrifirm Feed pakken we samen met hen op. Voor elke locatie maken

productkwaliteit, de online bestelmogelijkheden en de bestel

onderwerpen beschikbaar en gaan we e-learning modules

dodelijk ongeval op het boerenerf door één

we een folder met veiligheidsinstructies en een plattegrond. Maar de meeste winst zit

app. Het onderzoek laat ook zien dat klanten de algemene

ontwikkelen met onder andere inwerkmodules voor

van de bedrijven die voor ons het transport

in het bespreekbaar maken van veiligheidsrisico’s tijdens reguliere werkoverleggen.

dienstverlening graag iets persoonlijker willen zien. Een

procesoperators. Met de Agrifirm Academy willen we onze

uitvoert.

Door veiligheid op de agenda van werkoverleggen te zetten, kunnen we elkaar erop

aandachtspunt waar Agrifirm Feed de komende periode zeker

medewerkers stimuleren levenslang te blijven leren voor

Om verantwoordelijkheid te nemen op het

aanspreken dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen

aan gaat werken. Klanten van Agrifirm Plant benoemen de sterk

persoonlijke ontwikkeling en goede

gebied van veiligheid, startten we in 2015 is

veiligheid en die van anderen. Zodat we allemaal gezond de

verbeterde afhandeling van klachten als positief. Opmerkelijk is

commerciële resultaten.”

in samenwerking met Nevedi in 2015 gestart

pensioenleeftijd halen.”

dat het innovatieve karakter van Agrifirm Plant niet per definitie
als zodanig wordt herkend door leden en klanten. Agrifirm Plant

Joke Mens

Jacques Wassenberg

gaat de komende periode onderzoeken of en hoe dit beter over

Manager Learning & Development,

teamleider Quality assurance, Agrifirm Plant

het voetlicht gebracht kan worden bij leden en klanten.

Agrifirm Feed

met een groot veiligheidsproject.
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Ongevallen en ziekteverzuim

Opleiden van medewerkers

Het gemiddelde ziekteverzuim van Agrifirm in 2015 was 3,4 %. In

Agrifirm wil het beste bedrijf in haar markt zijn. Hierbij is de

vergelijking met 2014 daalde het percentage ziekteverzuim van 0,6 %

manier waarop medewerkers hun functie uitoefenen heel

naar 0,2 %. De afwezigheidsduur nam toe van 10 werkdagen in 2014

belangrijk. Daarom organiseert Agrifirm regelmatig trainingen

naar 25 werkdagen. De frequentieongevallen nam ook toe van 3,9 %

voor ‘Young Employees Agrifirm’ (YEA) voor hoger opgeleide

in 2014 naar 4,8 % in 2015.

medewerkers tot 35 jaar. Naast leiderschapstrainingen,
investeert Agrifirm in bijscholing en training op bijvoorbeeld

			

arbeidsomstandigheden, veiligheid en leiderschap.

			
Ziekteverzuim in %

2015

2014

2015

2014

2015

2014

0

0

2,0

4,5

803

1367

Ledenbedrijven		
8

3

3,7

2,1

1.023

98

Agrifirm Plant

2

1

2,8

1,9

164

945

2011

1500

2012

1000

2013
2014

Mengvoer Europa		

500

155

Agrifirm Polska

3

1

2,9

1,1

449

120

Agrifirm Magyraroszág

1

1

1,3

3,7

358

86

BV Oldambt

0

0

8,3

2,9

1536

90

3,4

864

244

Specialiteiten		
9

1,8

0

Agri Retail

590

Agrifirm Winkel BV

7,1

Nutricontrol BV

3,3

Agrifirm Exlan

0

BV Oldambt

2

Abemec BV

Agrifirm Deutschland

2015
Agrifirm Plant

1125
Feed Belgium

340

Agrifirm co-products

2,7

Agrifirm Magyraroszág

2,8

Agrifirm Polska

0

Agrifirm Deutschland

1

Nuscience NV

Agrifirm Belgium

3

2500
2000

Agrifirm Feed

Nuscience Group

Opleidingen (€/medewerker)

Agrifirm Feed BV

Agrifirm Group (exclusief deelnemingen)

van medewerkers per €K

Agrifirm Group

Gemiddeld

Uitgaven voor opleiden

Aantal incidenten

Co-producten		
Agrifirm Co-products

2

2

2,1

1,2

356

42

Kennis & Innovatie cluster 		
NutriControl

0

5

3,2

4,0

74

0

Agrifirm Exlan

3

0

1,8

4,6

504

549

7,3

681

1944

Servicebedrijven		
Agrimec Group

0

0

1,9

Agrifirm Winkel BV

8

0

4,3

4,6

77

91

Agri Retail

0

0

5,0

4,4

638

297
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Samenstelling personeelsbestand
Geslacht
Man

74 %

Vrouw

26 %

Leeftijd

Het totaal aantal fte’s in 2015 was:

3179

Het totaal aantal medewerkers in 2015 was:

3570

Colofon

Verdeling totaal aantal medewerkers (in fte’s)
Agrifirm Group

69 		

Het Agrifirm Maatschappelijk jaarverslag 2015 is een uitgave van

Agrifirm Plant (Nederland en Duitsland)

272

Agrifirm Group en digitaal beschikbaar op de website van Agrifirm.

Agrifirm Magyarország Zrt.

127

Agrifirm Feed Nederland

552		

Redactiecommissie

Abemec Group

202		

afdeling CSR Agrifirm Group, afdeling Communicatie Agrifirm Group,

Agrifirm Winkel BV

419

afdeling HR en Finance Agrifirm Group, Agrifirm Innovation Center, R&D Plant

Nuscience Group

1021

Oldambt

20		

Tekst

< 29

30 %

Agrifirm Co-products

103

Schuttelaar & Partners

30-50

47 %

Agrifirm Deutschland

123

> 51

23 %

Agrifirm Exlan

43

Concept en vormgeving

Agrifirm Belgium

26

DTP Agrifirm

Agrifirm Polska

122		

NutriControl

79

Contactgegevens
Agrifirm Group
Landgoedlaan 20

Functiefamilies

7325 AW Apeldoorn

Management

4%

Commercie

23 %

Staf, Ondersteuning
en Services

15 %

Postbus 20000
7302 HA Apeldoorn
T 088 488 10 00
E info@agrifirm.com

Onderzoek en
3%
Innovatie 		
Operations
Anders

Totaal 3.179 medewerkers

Onbepaald

81 %

Bepaald

19 %

Agrifirm

Juni 2016

2%

Contracttijd

46

website: www.agrifirm.com/duurzaam

53 %		
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BIJLAGEN

Ava Schothorst

Agrifirm Plant

Ava AniMedica

Stuurgroep Programma Precisie Landbouw

Agrivaknet

Stuurgroep SGGV Gewasbeschermingsmiddelen
Topsectorenoverleg: Programma Bodem

Bijlage 1 KPI’s op het gebied van de organisatie
Lidmaatschappen en onderschreven codes / princicpes

Agrifirm Belgium

Nemadecide

VLOG

Geonema

GMP+

Agrodis

Ovocom/FCA (KAT,HFA)

Minerale meststoffen federatie (MMF)

Agrifirm Group BV

Securefeed Technische commissie

Securefeed

Plantum, sectie granen

FEFAC, taskforce sustainability

Convenant voerspoor Nevedi/LTO

Bemefa

Plantum, sectie handel licentie teelt

FEFAC Praesidium

Meerjaren afspraken Nevedi

Amcra

NAK

Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja, projectleiderschap

GMP+/AS

WPSA

Stichting Veldleeuwerik

Innovatiecommissie Dairy Campus

Subcomite responsibility van GMP+

Flanders Food

Dutch Carrot Group

Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

Secure Feed bestuur

LLTB

HACCP

Agrifirm Deutschland

ZLTO

Agrifirm Feed / AIC

SKAL

QS

Netrecycle

Schothorst Feed Research, commissie basispakket

VLOG

KAT

Minerale Meststoffen Federatie

Topsectorenproject Feed4Foodure

GMP+ FRA (Responsable)

QM-Milk

Minerale Meststoffen Distributie

Vereniging Diervoederonderzoek Nederland

GMP+ countrynote’s Antibioticavrij voer en Dioxineconvenant

GMP commissies voor logistiek en product beoordeling

Salmonellawerkgroep Avined (voorheen PPE)

Agrifirm Poland

Ketenoverleg Topsectoren

Schothorst: Stichtingsbestuur, diertaktie rundvee, commissie

FND werkgroep risicobeoordeling

GMP

Stuurgroep grondig boeren met mais in Drenthe

diertakcie varkens

Securefeed Werkgroep Leveranciersbeoordeling

ISO9001:2008

NIBEM (Brouwgerst Advies Commissie)

Trustfeed, werkgroep leveranciersbeoordeling

Nuscience Group

Agrifirm Magyraroszág

Overleg biologische voeding en houderij

GMP

ISO 22000:2005 (Kaba, Győr)

Schothorst Feed Research, diertakcie pluimvee

GMP+

HACCP (Kaba, Győr)

Abemec

CVB

ISO 9001 / 22000

ISO 14001:2005 (Kaba)

VCA normen

WPSA

ACS

Global GAP (Kaba, Győr)

KA keur normen

Nevedi Atex

Lastenboek maatschappelijk verantwoorde soja.

GMP+B1 (Kaba, Győr)

VCA certificering

Nevedi bestuur

Cochon de Bretagne

OSI Food Solutions (Kaba , Győr)

STEK keur

Trustfeed bestuur

Viande de Porc

CVB

A+ Futter

Agrifirm Co-products

Oldambt

International Expertcomite GMP+

QS

GMP+

Vereniging Nederlandse Groenvoederdrogerijen

FEFAC Quality Feed

AMCRA

SecureFeed

CIDE (Europese vereniging groenvoederdrogerijen)

FEFAC Commissie Animal Nutrition

Bemefa

FEFAC werkgroep voormalige voedingsmiddelen nms VIDO

Copa-Cogeca, werkgroep groenvoeders

International GMP+ Sustainable Fishmeal&Fishoil

Inventarisatiegroep varkensdierenartsen

International expert commissie van GMP+ (nms OPNV), transport

LTO

Arbo catalogus

WPSA

International Expert Commissie van GMP+ (nms OPNV), Feed Safety

ANOG

GMP+ guidance

European pig producers platform

database

GMP+

Nevedi stof en endotoxines

Overlegplatform Premixen van Nevedi

OPNV

SKAL

Nevedi Arbo en Milieu

Fefana

Securefeed

Expertcomite Rikilt Risicosysteem grondstoffen en labmethoden

Frana

QS

Nevedi Diervoederwetgeving

Advies commissie Veevoedkundig onderzoek en productschap diervoeder

ETS

Securefeed Werkgroep Product beoordeling

IPVS

Productschap akkerbouw

PR en communicatie Agrivaknet
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Nemadecide
Geonema
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Overzicht van hoofdthema’s die naar voren zijn gekomen in afstemming met stakeholders

Agrifirm Exlan
Cumela Sectie mestdistributie

Akker- en Tuinbouw activiteiten

Bureau Mestafzet
Stuurgroep Projectbureau Lokale Mestverwerking
Nevedi werkgroepen Kringloopwijzer

Duurzame grondstoffen

Biodiversiteit

Gebruikerswerkgroep Kringloopwijzer

(recycling, teelten, keurmerken)

(plantgezondheid, bodem-		

klanten en consumenten

gezondheid, bloemen&bijen)		

(Veilig werken, advisering)		

Gebruikersgroep Database Kringloopwijzer

Transport

Gezondheid/veiligheid van

					

RAV-commissie

Lege fust collectie GMB

Samenwerking Stichting

NutriControl

af erf Netrecycling

Veldleeuwerik

NEN commissie voedingsmiddelen

Van Gansewinkel Groep

NEN commissie diervoeding

Continuering Duurzame

NEN Commissie Halal Food

Brouwgerst keten

Fenelab commissie agrofood

(Heineken & Hollant Malt)

Fenelab commissie accreditatie
VRS

Samenwerking duurzame

Steering group reliability of laboratory testing van GMP+

baktarwe Koopmans

Agrifirm Winkel

Publiek-Private-Samenwerking

Agri Retail/Agrifirm Winkel

bodem resetten

Platform Bloeien

(biologische grondontsmetting)

RND
BPN

Samenwerking Agrometium

Dibevo

(Verisscan): bodemanalyse in

NMF/NMD

combinatie met taakkaarten

Fagrovet

voor teler
Samenwerking brancheorganisatie Nefyto voor
benutting van toolboxkaarten
voor emissiebeperking gbm’s
Plubliek Private Samenwerkingen
/ topsectorenprogramma’s: PPS
duurzame bodem, IJkakker,
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Veehouderij activiteiten

Bedrijf

Dieren-gezondheid- en Welzijn

Mineralen

Co-producten

(efficiency, mestverwerking,

Klimaat

Duurzame grondstoffen

Veiligheid/leefbaarheid in

(broeikasgasemissies)

(lokale grondstoffen, duurzame

de lokale omgeving van

soja, duurzaam inkopen)

frabrieken

kringlopen)

Voedselveiligheid

Agrifirm Group

Mestverwerking For Farmers,

LEAP partnership FAO,

Bevorderen bewustzijn

Oprichting Secure Feed

(exclusief deelnemingen)

de Heus, ZLTO

FEFAC, AFIA

Europese soja, WUR, ILVO

organisatie

F4F Feedprint WUR, F4F

Samenwerking Provincies en

partners

private partners voor vermarkting van Nederlandse soja
F4F alternatieve eiwitten,
WUR, F4F partners
Ketentransitie verantwoorde
soja: Duurzame Zuivelketen,
Milieukeur en Nevedi
Conveanant verantwoorde soja
Betrokkenheid bij FEFAC
Roadmap to Responsible soy

Agrifirm Feed / AIC

Smart Dairy Farming

Smart Diary Farming Partnership

partnership

Strategische samenwerking

Afspraken met transporteurs

Inkoop duurzame grondstoffen:

met Vitens

over meer EURO 6 wagens

Duurzame sojaschroot, duur-

samenwerking Belgie (lancom

zame sojaolie RTRS, ProTerra,

WUR + private partners:

en Universiteit Leuven) voor

Amaggi, etc.

onderzoek naar

precisievoeren

Nevedi/Hisfa enz

damgezondheid biggen
Continuering van MestWerknemers en zoönosen:

investerings fonds

Nevedi/ Arbocatologus
Samenwerking Kringloopwijzer
Samenwerking met wetenschappelijke en private
partners over beter
beschikbaar maken van
aminozuren
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Veehouderij activiteiten

Bedrijf

Dieren-gezondheid- en Welzijn

Mineralen

Co-producten

(efficiency, mestverwerking,
kringlopen)
Nuscience NV

Klimaat

Duurzame grondstoffen

Veiligheid/leefbaarheid in

(broeikasgasemissies)

(lokale grondstoffen, duurzame

de lokale omgeving van

soja, duurzaam inkopen)

frabrieken

Voedselveiligheid

Partnership met de Vrije

Partnerships met private

Parnterships met private partijen:

Parnterships met private

Universiteit Berlijn: het effect van

partijen: omzetting van

fermentatie opwaardering

partijen: fermentatie

functional feed ingrediënten

co-producten naar energie en

van grondstoffen .

opwaardering van grondstoffen

op diergezondheid

functional feed ingredients

Agrifirm Deutschland

Inkoop verantwoorde
grondstoffen: merendeel
vleeskuikenvlees non-GM.

Agrifirm Polska
Agrifirm Magyraroszág

Voor specifieke klanten
wordt sojaschroot regionaal
ingekocht.
Kalk dat wordt gebruikt in
diervoer wordt uit speciale
mijnen ingekocht.
Van lokale boeren wordt
maïs, tarwe en gerst
(gmo vrij) ingekocht.

Agrifirm co-products

Feed Belgium

IWT proef precissie voedering

Inkopen van Verantwoorde

vleesvarkens (partners:

soja via Bemefa

Fancom KU Leuven AIC)
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Veehouderij activiteiten

Bedrijf

Dieren-gezondheid- en Welzijn

Mineralen
(efficiency, mestverwerking,
kringlopen)

Co-producten

Klimaat

Duurzame grondstoffen

Veiligheid/leefbaarheid in

(broeikasgasemissies)

(lokale grondstoffen, duurzame

de lokale omgeving van

soja, duurzaam inkopen)

frabrieken

Voedselveiligheid

Abemec BV
Oldambt BV

Samenwerking
Grauwe Kiekendief

Agrifirm Exlan BV
Nutricontrol BV
Agrifirm Winkel BV
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Diensten en afzetmarkten

Bijlage 2 KPI’s op het gebied van milieu

De verschillende onderdelen van Agrifirm bieden de volgende diensten aan:

Carbon footprint

> Agrifirm Plant: teeltadvies aan leden in de akkerbouwsector, biologische akkerbouw-, bloembollen-, fruittelers, loonwerkers,

De carbon footprint is de som van broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van dierlijke producten met de eenheid kg CO2-

openbaar groen en vollegrondsgroententeelt.
> Agrifirm Feed: advies en begeleiding van leden in de rundveehouderij, melkveehouderij, de vleesvee-, geiten en paardenhouderij
en pluimvee- en varkenshouderij.
> NutriControl: laboratorium onderzoek ten behoeve van nutritionele vraagstukken in de feed- en food industrie (analytische chemie,
instrumentele analyse, microbiologie, BSE-monitoring en klantspecifieke dienstverlening op het gebied van kwaliteitscontrole).
> Abemec: onderdeel van Agrimec Group, en leverancier van landbouwmechanisatiesystemen, verleent tevens services in de vorm
van onderhoud en een 24 uur servicedienst.

equivalent/kg fu (melk, vlees of eieren). Conclusies en verklaringen uit de rapportage over 2015 zijn:
> De carbon footprint van kippenvlees daalde in 2015 ten opzichte van 2014 en voorgaande jaren. In 2014 werd meer maïs gebruikt in
het vleeskuikenvoer en in 2015 werd meer soja gebruikt. Deze verschuiving in gebruik van deze grondstoffen zorgt voor een lagere carbon
footprint en een betere benutting van de nutriënten. Het voer van 2015 leverde gemiddeld 8,9 rondes, het voer in 2014 leverde
gemiddeld 7,3 rondes.
> De carbon footprint van melk daalde in 2015 t.o.v. 2014 licht doordat in het voer voor melkvee ook minder maïs werd gebruikt en
meer soja.

> Agrifirm Exlan: dienstverlening op het gebied van bedrijfsontwikkeling en mestwetgeving.

> De carbon footpint van eieren bleef stabiel en bij een vergelijking van voersamenstellingen in 2015 en 2014 is geen verschil te ontdekken.

> Bonda: advies over opslag- en voersystemen die voldoen aan alle voorwaarden voor optimaal, efficiënt en veilig gebruik van vochtrijke

> De carbon footprint van varkensvlees daalde in 2015 t.o.v. 2014. Dit heeft ook te maken met minder gebruik van maïs en meer gebruik van

en droge diervoeders.

soja. De aanpassing van de berekenmethode voor biggen zoals beschreven in het maatschappelijk jaarverslag over 2014 is in 2015 niet
terug te zien. Mogelijk had de verschuiving van vorig jaar niet te maken met een verandering in methodologie.

Deze diensten worden geleverd door de volgende ondernemingen:
> Agrifirm Group
> Agrifirm Feed

Carbon footprint 				

> Agrifirm Plant

6000

kg Co2 eq/kg product
LuLuc

> Nuscience Group
> Agrifirm Co-products
> Feed Europa:

Feed

4000

Farm

		- Agrifirm Belgium
		- Agrifirm Deutschland
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> BV Oldambt

2011

		- Agrifirm Magyarorzág

2010

		- Agrifirm Polska

> Agrifirm Exlan
Varkensvlees

> NutriControl

Kippenvlees

Melk

Eieren

> Agrimec Group
> Agrifirm Winkel BV
Feedmiles en landuse

> Agri Retail

Efficiënt produceren is minder belastend voor het milieu. Efficiënt gebruik van grondstoffen zorgt dat meer met minder gemaakt kan worden.
De ondernemingen van Agrifirm zijn actief in:

Daarom berekent Agrifirm jaarlijks hoeveel transportkilometers (‘feedmiles’) en hoeveel landbouwgrond (‘landuse’) nodig zijn voor de

Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Hongarije, Polen, Oekraïne, Servië, Roemenië, Bulgarije, Rusland,

productie van een kilogram melk, varkensvlees, pluimveevlees en eieren. In deze berekening zijn alle schakels in de keten meegenomen, van

Brazilië en China.

de teelt van grondstoffen voor diervoeders tot en met de producten die veehouders produceren.
Land use

2015

2014

Varkensvlees

3,4

3,5

Varkensvlees

2,98

5,38

Eieren		

2,6

2,8

Eieren

3,16

3,57

2,6

2,8

Pluimveevlees

3,11

3,73

0,88

0,8

Melk

1,50

1,46

Pluimveevlees
Melk		
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Investeringen voor energiebesparing

Co-producten

De productie en logistiek van Agrifirm dragen bij aan emissies van onder andere broeikasgassen. In 2015 investeerde Agrifirm daarom in

In Nederland nam het gebruik van co-producten als grondstof voor diervoer toe. Met name in de productie van varkensvoer zorgde het ge-

verschillende maatregelen om de druk op het milieu te verminderen. Agrifirm Feed investeerde in de renovatie van twee productielocaties

bruik van meer co-producten voor fosfaatrijker voer. Hierdoor verminderde de fosfaatbesparing in varkensvoer.

in Oss. Agrifirm Deutschland investeerde onder meer voor € 850.000 in een nieuwe en energiezuinigere productielijn. Nuscience investeerde

2010
2011
2012
2013
2014

Agrifirm
Belgium

Agrifirm Feed

2010

2011
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2013

Opeinde

Oldambt

Veghel
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Drongen
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Vleeskuikens (levend gewicht)

Pol
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Pol

B

NL
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Leghennen (eieren)

Rundvee (melk)

Recycling van materialen
Door materialen te recyclen, zetten we grondstoffen efficiënter in. Agrifirm Plant investeerde zoals ieder jaar in het inzamelen van bollennetten

Agrifirm
Deutschland

Agrifirm Polska

2014
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De Belgische productielocatie van Agrifirm Feed investeerde voor € 30.000 in groene energie.
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Co-producten

B

minder in big bags wordt aangekocht. Bovendien werden er nieuwe machinemotoren aangeschaft die minder energie verbruiken.

NL

in de aankoop van twee balenpersen waardoor minder verpakking nodig is. Ook werd meer in grondstoffensilo’s geïnvesteerd waardoor er

Agrifirm
Magyarország Zrt.

NutriNuscience Group Control

BV Oldambt

die worden gerecycled tot een basisproduct voor de plasticindustrie. Agrifirm Plant biedt telers ook de mogelijkheid om lege jerrycans van
gewasbeschermingsmiddelen, fusten en bigbags te laten recyclen. Ook Nutricontrol scheidde in 2015 verschillende materialen.

2015

Energie-efficiëntie 2015 ten opzichte van referentiejaar
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locatie

soort afval

kg 2015

kg 2014

Nutricontrol

chemisch

4396

3722

Nutricontrol

plastic

660

920

Nutricontrol

papier

5200

5174

Nutricontrol

glas

1806

2225

Nutricontrol

ziekenhuisafval

38175

18575

Nutricontrol

droog voer

12180

15040

Nutricontrol

rest afval

23400

19087

Oldambt investeerde in de recycling van bodemas, het product dat achterblijft na drogen/ verbranden van grondstoffen, als toepassing voor

Agrifirm Feed

Belgium

Opeinde

Oldambt

Veghel

Baasrode

Drongen

Bocs

Gyor

Kaba

Neuss

Topola

Szamotuly

Margonin

Grobbendonk

Zwolle

Wanssum

Veghel

Oss

Meppel

Emmen

Drachten

bakstenen.
Sneltest voor organische stofbalans
Een gezonde en vruchtbare bodem is van groot belang voor goed teeltresultaat. De bodem moet niet uitgeput of overvraagd worden. Samen
met onze klanten werken we daarom voortdurend aan een gezonde bodem en weerbare gewassen. Een goed voorbeeld is een sneltest
waarmee telers inzicht krijgen in de organische stofbalans op het bedrijf. Aan de hand van de resultaten uit de sneltest kan een teler de
Poland

Germany

Hungary

NutriNuscience Control

jaarlijkse afbraak van organische stof compenseren om de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden. Organische stof is van groot belang
Oldambt

voor de structuur van de bodem, de lucht- en waterhuishouding en heeft grote invloed op de weerbaarheid van de bodem en gewassen.
Agrifirm Plant voert ook uitgebreidere bodemanalyses uit om de bodem te beoordelen. Bij een eventueel gebrek in de bodem volgt hieruit
een plaatsspecifiek advies. Telers kunnen vervolgens de bodem verbeteren met onder meer het variabel strooien van gips of compost.
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Bodem Resetten: biologische grondontsmetting

Bijlage 3 KPI’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden en mensenrechten

In het najaar van 2014 voerde Agrifirm Plant met diverse partijen praktijkonderzoek uit naar de toepassing van Bodem Resetten in
buitenteelten. Bodem Resetten is een milieuvriendelijke en anaerobe (zonder lucht of zuurstof ) methode om een bodem te ontsmetten van

Codes en regelingen

schadelijke aaltjes. In vollegrondsteelten wordt anaerobe grondontsmetting al toegepast, maar dit kost een teeltseizoen. De methode Bodem

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

Resetten maakt gebruik van een gemakkelijk afbreekbaar eiwit, het middel Herbie®, waardoor de bodem slechts twee tot drie weken afgedekt

en bevat principes en bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de (algemene

hoeft te worden.

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

Het praktijkonderzoek heeft al veel bruikbare kennis opgeleverd over de toepassing van Bodem Resetten in buitenteelten. Agrifirm

tegenstrijdige belangen of concurrentiemethoden. Een klokkenluidersregeling beschermt medewerkers die misstanden melden. In 2015 zijn

Plant voerde in 2015 een aanvullend onderzoek uit om de economische rentabiliteit van Bodem Resetten in buitenteelten te toetsen.

er geen meldingen over corruptie, discriminatie en het schenden van mensenrechten binnengekomen via onze regelingen. Agrifirm was niet

De natuurvriendelijke en biologische methode sluit aan op het beleid van Agrifirm op ‘groene’ grondbehandeling en duurzame

betrokken bij rechtszaken rondom concurrentiebelemmerend gedrag of kartelvorming.

gewasbescherming. Bovendien biedt de nieuwe methode telers en omwonenden een veilig alternatief voor het reguliere middel
Monam dat slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan.

Collectieve afspraken opzeggingstermijn
Agrifirm hanteert in collectieve afspraken dat werknemers voor bepaalde en onbepaalde tijd in dienst een opzeggingstermijn van werkgever
tot maximaal 13 weken geldt, van werknemer tot maximaal 6 weken. Dit is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en
dienstverband.
Sporten bij Agrifirm
Sporten is goed voor de gezondheid en een leuke manier om collega’s beter te leren kennen. Agrifirm organiseert daarom elk jaar meerdere
sportieve bijeenkomsten. In 2015 organiseerde Agrifirm een sportieve middag voor haar medewerkers. Er kon gekozen worden uit
mountainbiken, wielrennen, tennissen of een flinke wandeltocht door de natuur.
Sponsoring
Bijdragen aan een sterke landbouw en goede maatschappij is belangrijk voor Agrifirm. Daarom werkte Agrifirm met ZOA en Agriterra ook
in 2015 samen aan verschillende projecten in ontwikkelingslanden. Bovendien sponsorden we in binnen- en buitenland verschillende
initiatieven. Agrifirm Feed sponsorde onder meer studiebijeenkomsten en LTO Nederland. Agrifirm Feed en Agrifirm Plant sponsorden samen
diverse AJK’s (Agrarische Jongeren Kontakten). Agrifirm Poland sponsorde voor € 1.600 euro lokale jongerenorganisaties. Agrifirm Magyarorzág
en Nuscience sponsorden voor € 3.500 resp. € 8.511 verschillende maatschappelijke initiatieven. Oldambt BV sponsorde in kind projecten voor
vergroening en biodiversiteit.
Medewerkerstevredenheid
De afgelopen jaren heeft Agrifirm grote stappen gezet in de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers. Uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2013 bleek dat interne communicatie verbeterd kan worden. Dit onderwerp staat daarom
bij verschillende dochterbedrijven op de agenda van de team- en werkoverleggen. Nuscience België ontwikkelde bijvoorbeeld een
nieuwsbrief voor medewerkers. Binnen Agrifirm Feed en Agrifirm Winkel BV is in 2015 ook verder invulling gegeven aan het verbeteren van
leiderschapskwaliteiten.
Investeringen in lokale infrastructuur/ faciliteiten
Investeringen die in 2015 door de bedrijven zijn gedaan:
> Hongarije: renovatie van een weg
> Oldambt: Feestweek/Sinterklaasintocht en Hertenkamp in Opeinde
Verder geen bijzonderheden.
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Diversiteit leden Management Team
2015

Aantal MT

Doorgegroeid

Lokaal

Agrifirm Group BV

2

2

2

Agrifirm Feed

5

4

5

Nuscience Group

4

0

4

Agrifirm Deutschland

5

1

5

Agrifirm Polska

3

0

3

Agrifirm Magyarország

5

1

4

Agrifirm Co-products

3

2

3

Agrifirm Belgium

2

2

1

Agrifirm Plant

5

4

5

Abemec

3

2

3

Oldambt

5

1

5

Agrifirm Exlan

3

3

3

NutriControl

4

3

4

Agrifirm Winkel BV / Agrifirm Retail

6

-

6
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schakel in succes
Agrifirm Group
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn
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www.agrifirm.com

