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MVO update 2017-2018

Of u nu kiest voor een pizza of voor één van
onze bakmixen, Dr. Oetker staat voor genieten.
Onze producten worden steeds verantwoorder
samengesteld waarbij we rekening houden met
mens, dier en milieu. We zijn ons ervan bewust
dat maatschappelijk verantwoord ondernemen
een proces is dat steeds verder gaat.
In 2017 en 2018 hebben we onze doelen uit eerdere
jaren verder kunnen ontwikkelen. Met dit verslag
willen we een update geven van de vooruitgang
van onderwerpen die we in de MVO-Jaarverslagen
van 2015 en 2016 uitgebreid hebben behandeld.
De focus van dit verslag ligt dan ook op het
analyseren van de voortgang van de belangrijkste
punten en veranderingen en niet zozeer in de details
die ten opzichte van onze uitgebreide jaarverslagen
van 2015 en 2016 onveranderd zijn gebleven.

bakmixenfabriek in Leeuwarden en het hoofdkantoor
van Dr. Oetker in Amersfoort. De gerapporteerde data
gaan over alle producten van Dr. Oetker en Koopmans
die we in Nederland op de markt brengen.
Met dit verslag willen we u inzicht geven in de manier
waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen
deel uitmaakt van ons bedrijf. Uiteraard blijven we
onszelf continu verbeteren. Dat gaat het beste met
uw feedback. Vragen en ideeën (ook over dit verslag)
kunt u sturen naar duurzaamheidsrecept@oetker.nl
Veel leesplezier!
Gert-Jan Bosman en David van der Stok
Directie Dr. Oetker Nederland B.V.

De reikwijdte van de inhoud van dit verslag is Dr. Oetker
Nederland B.V. Daaronder vallen de Dr. Oetker
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Samenvatting

Ontwikkeling op de materiële
MVO-onderwerpen in 2017 en 2018

2017

2018

Behaalde resultaten
en doelstellingen

Transparante communicatie

MVO-verslagen en websites

Onafhankelijke keurmerken
		

Toenemend gebruik van
onafhankelijke keurmerken

Voor u ligt de actualisering van het MVO-jaarverslag
van Dr. Oetker Nederland, “MVO update 2017-2018”.
In dit verslag worden de duurzaamheidsresultaten
over 2017 en 2018 toegelicht. Er zijn stappen gezet
binnen de vijf MVO-pijlers:

MVO Communicatie
Wij vinden het belangrijk dat we met alle betrokkenen
helder communiceren over onze MVO-activiteiten,
plannen, resultaten en doelstellingen.

Traceerbaarheid grondstoffen
		

Transparantie in keten van kip,
ei en cacao verbeterd

Natuur- en milieuvriendelijkheid
grondstoffen

Aandeel segregated of identity
preserved RSPO palmolie

47%

53%

*

Dierenwelzijn
		
		
		

Volume aandeel producten met
eipoeder dat voldoet aan minimaal
vrije uitloop of kip met 1 ster
‘Beter Leven’

86%

90%

92%

Verantwoorde verpakkingen
		

Volume aandeel producten met
FSC-gecertificeerde verpakking

22%

23%

23%

Voedselveiligheid
		
		

In Leeuwarden geproduceerde
artikelen voorzien van een
barrière laag tegen MOAH/MOSH

3 3 3

Voedingswaarde
		
		
		

Zoutreductie pizza,
suikerreductie kwarktaart,
Paula toetjes en
Koopmans appeltaart

3 3 3

Afvalmanagement
		
		
		

Interne hoeveelheid restafval
(in ton) is in 2017 gedaald en in
2018 gestegen. Gemiddeld op
niveau van 2016

86

67

94

Energiegebruik
		

Elektriciteitsefficiëntie
(KWh/Kg productievolume)

7,4%

7,6%

7,8%

Verantwoord transport
		
		

Nieuw vanaf 2018: Inzet LZV voor
transporten voor de fabriek in
Leeuwarden

CO2-Reductie
		

Uitstoot broeikasgassen scope
1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

324

327

349

Veilige en gezonde
werkomgeving

Aantal ongevallen met verzuim

2

2

1

Samenwerking met
Voedselbank
		

Structurele en geformaliseerde
samenwerking met Voedselbank
2016

3 3 3

Verduurzaming van de keten
Voedingswaarde en voedselveiligheid
Arbeidsomstandigheden
Afvalmanagement
Energiemanagement

Ook ondernamen we verscheidene activiteiten vanuit
de pijler Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.
Deze pijlers zijn in 2014 geformaliseerd in een
MVO-beleid, aan de hand van de ISO 26000 internationale richtlijn voor MVO en de Global Reporting
Initiative (GRI) richtlijnen. Door middel van een
materialiteitsanalyse is in kaart gebracht welke
onderwerpen de meeste aandacht verdienen.

Transparante communicatie
Sinds 2016 communiceren wij over onze
MVO-inspanningen via verslagen en op de
websites van onze vier merken.
Onafhankelijke keurmerken
Bij de verduurzamingsstappen die wij zetten,
kiezen wij waar mogelijk voor het gebruik van
onafhankelijke keurmerken en certificaten, zoals:
UTZ, RSPO, MSC, ASC, Beter Leven en FSC®.
Sinds 2016 communiceren wij dit waar mogelijk
op de verpakking.

Over deze materiële onderwerpen rapporteren we
zowel intern als extern. Ten behoeve hiervan zijn
Key Performance Indicators (KPI’s) en doelen
ontwikkeld tot 2020 welke gemonitord worden
volgens het daartoe ingerichte dashboard.

Verbeterd
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Verslechterd
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Gelijk gebleven

2018 t.o.v. 2015

3 3 3

Inleiding Dr. Oetker’s
Duurzaamheidsrecept

•
•
•
•
•
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2016

*data nog niet beschikbaar
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Verduurzaming
van de keten

Voedingswaarde en
voedselveiligheid

Dr. Oetker Nederland werkt samen met ruim 100 leveranciers uit 10 verschillende landen.
Een groot aantal grondstoffen en verpakkingen wordt internationaal ingekocht. Een vast onderdeel
van de contracten met leveranciers is de internationale Dr. Oetker Supplier Code of Conduct.
Met het ondertekenen van het contract bevestigt de leverancier te voldoen aan onze eisen op
het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, anticorruptie en milieu.

Uiteraard kijken wij kritisch naar de voedselveiligheid en voedingswaarde van onze producten.
Lekker eten en bewuste voeding gaan goed samen in een evenwichtig voedingspatroon met
voldoende lichaamsbeweging waarbij op een gezonde energiehuishouding wordt gelet.

Grondstoffen
•	Onze inkopers brengen de keten in kaart van de
grondstof waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Daarbij worden ook potentiële duurzaamheidsrisico’s
geïdentificeerd. Dit is een complex en meerjarig
proces. In 2016 zijn stappen genomen om meer
transparantie te scheppen in de keten van kip.
Vanaf midden 2018 kopen we 1 Ster Beter Leven kip
in voor 100% van de hoeveelheden bestemd voor
de Nederlandse markt.
•	Dr. Oetker Nederland is sinds 2016 UTZ-gecertificeerd
voor cacao. Sinds 2017 is 100% van de in
Leeuwarden geproduceerde bakmixen met cacao,
UTZ-gecertificeerd. In 2020 willen we ook cacao
voor de producten die niet in Leeuwarden
geproduceerd worden UTZ-gecertificeerd inkopen.
•	We stapten in 2016 over van scharreleieren op vrije
uitloopeieren voor het eipoeder in onze bakmixen in
Leeuwarden. In 2017 is 90% en 2018 is 92% van ons
eipoeder voor bakmixen van vrije uitloopeieren of
biologisch. Gebeurtenissen zoals de vogelgriep in
2017 zijn uitdagingen die mogelijkerwijs ook
toekomstig er tot kunnen leiden dat er tijdelijk
een andere grondstof ingekocht moet worden.
•	Sinds 2013 koopt Dr. Oetker internationaal alleen nog
palmolie in welke is gecertificeerd door Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO). Het doel voor 2020
is om alleen nog Segregated en Identity Preserved
palmolie in te kopen en soms ook palmolie voor
andere grondstoffen te vervangen. In 2017 was
53% van de door Dr. Oetker internationaal ingekochte
palmolie Segregated of Identity Preserved.

Verantwoorde verpakkingen
•	We werken volgens de 3R-methode: reduce,
recycle en renew.

Voedselveiligheid
•	Ons systeem voor voedselveiligheid is
gecertificeerd volgens de ISO 22000 norm.

•	Door vernieuwing van de verpakking van
Wolkentoetje hebben we de plasticbeker van
6,6 gram naar 6,2 gram kunnen reduceren.

•	Dr. Oetker neemt al meer dan vijf jaar maatregelen
om de overdracht van koolwaterstof residuen
(zogenaamde MOSH/MOAH) naar voedingsmiddelen
te voorkomen.

•	Door het toevoegen van een barrière laag in de
verpakking (zie voedselveiligheid) van een aantal
van onze producten is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal licht gestegen. Gemiddeld is het gewicht
verpakkingsmateriaal per verkocht product
42,8 gram in 2018.
•	98% van ons verpakkingsmateriaal is gescheiden weg
te gooien. Hiervan behoort een deel bij het restafval.
Ons doel is om het deel dat bij het restafval hoort nog
verder te verlagen.
•	Voor ‘renew’ werken we aan het vergroten van het
aantal gecertificeerd materiaal voor onze papieren
verpakkingen. Dat doen we met de inkoop van
FSC®-gecertificeerd papier. In 2018 is het aandeel
van producten met een FSC®-gecertificeerde
verpakking 23% van het totaal volume producten
met papieren verpakkingen. In 2020 willen we dat
100% van de producten die wij in Leeuwarden
produceren met een papieren verpakking
FSC®-gecertificeerd is.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Voedingswaarde
•	Suikerreductie binnen de grote items kwarktaart,
appeltaart en Paula toetje. Totale suikerreductie is
66.000 kg en dat zijn ± 16,5 miljoen suikerklontjes.
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zonder vlees

•	De hoeveelheid zout per pizza is nog steeds
dalend. Aanpassingen worden geleidelijk uitgevoerd
zodat de consument aan een lager zoutgehalte
kan wennen. Dat betekent dat het verschil in de
opvolgende jaren soms niet groot is maar
gemiddeld over jaren heen wel dalend blijft.
In de komende jaren zullen we stappen blijven
zetten om het zoutgehalte nog verder te minderen.
•	Ontwikkeling zoutgehalte Pizza (gram zout per
100 gram pizza)

•	Dr. Oetker koopt wild gevangen tonijn, gekweekte
zalm en garnalen in. In 2016 stapten we over op
tonijn met het MSC-keurmerk en zalm en garnalen
met het ASC-keurmerk, te beginnen met Dr. Oetker
Big Americans en Dr. Oetker Tradizionale pizza’s.
De beschikbaarheid van ASC en MSC gecertificeerde
producten voor onze pizza’s is tot op heden beperkt
en blijft een grote uitdaging.
10
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Afvalmanagement

Energiemanagement

We willen onze hoeveelheid afval verminderen en focussen ons daarbij op de hoeveelheid meelafval en
restafval. Daarnaast zorgen we dat afval zo veel mogelijk gescheiden wordt. Zo kan het beter gerecycled
worden.

Ons energiemanagement is gericht op het gebruiken van minder en groene elektriciteit en
verantwoord transport.

Minder afval en meer scheiden
•	We produceerden in 2017 en 2018 in totaal
respectievelijk 390 en 577 ton afval wat helaas
een stijging is ten opzichte van 2016. Er hebben
de afgelopen jaren meerdere incidenten
plaatsgevonden tijdens het productieproces in
Leeuwarden, dat meer afval heeft opgeleverd.
Er zijn maatregelen getroffen om dit in de
toekomst te vermijden en daarmee ook het afval
te verminderen. Van het afval is in 2017 en 2018
respectievelijk 82% en 83% gescheiden
weggegooid. Dat is een stijging ten opzichte
van de 76% in 2016.

Energiegebruik
•	Voor ons productieproces is met name elektriciteit
nodig. In 2017 en 2018 hebben we in onze fabriek
in Leeuwarden gemiddeld per jaar 1.151.930 kWh
gebruikt. We hadden een elektriciteitsefficiëntie
(kWh energie/kg productievolume) van 7,8%.
•	Onze fabriek in Leeuwarden draait volledig op
groene stroom. 6% van onze elektriciteitsbehoefte
wordt opgewekt door 275 zonnepanelen op het dak
van onze fabriek. Voor het overige deel gebruiken
we in 2017 en 2018 Noord-Hollandse windenergie.
Verantwoord transport en productie
•	Dankzij milieuafspraken met de vervoerder zoals
het gecombineerd beladen met producten van
andere producenten en dubbel-stapelbare pallets
beperken we de CO2-uitstoot.

• In
 onze fabriek is meel de grootste afvalbron met
200 ton in 2017 en 339 ton in 2018 (dat is 2,26%
van ons productievolume). Dit meelafval wordt
verwerkt tot veevoer.
•	Ons restafval bedroeg in 2017 67 ton en in 2018 94
ton. Dat is gemiddeld op het niveau van 2016.

•	Vanaf 2018 worden ook LZV (langere zware
vrachtwagen) voor transporten vanaf de fabriek
ingezet. Het gebruik van LZV vermindert de
CO2-uitstoot ten opzichte van conventionele
vrachtwagens.
•	Ook medewerkers reizen zo energiezuinig mogelijk.
Nieuwe leaseauto’s hebben energielabel A of B.
Wij stimuleren medewerkers om meer met het
openbaar vervoer of de fiets te reizen en wanneer
mogelijk gebruik te maken van videoconferencing.
Onze locaties in Nederland zijn voorzien van
elektrische laadpalen.
•	Wij hebben onze directe broeikasgasemissies
berekend (scope 1) en de indirecte emissies
van de door ons ingekochte energie (scope 2).
Deze scopes samen bedragen in 2017 327 ton
en in 2018 349 ton CO2-equivalent.
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Arbeidsomstandigheden

Recept voor de
toekomst

Als familiebedrijf staat de mens bij ons centraal. De veiligheid en
gezondheid van onze medewerkers is prioriteit nummer één.

Verduurzaming ziet Dr. Oetker als een continu proces waar wij met onze stakeholders aan blijven werken.
Omdat wij niet alles tegelijkertijd kunnen aanpakken, stellen wij steeds prioriteiten moeten stellen.
Veel onderwerpen in dit verslag zullen onze aandacht blijven houden en er zullen nieuwe onderwerpen
bijkomen.

Veilige en gezonde werkomgeving
Door toenemende aandacht voor arbo en veiligheid in
communicatie naar medewerkers, blijken medewerkers
meer gemotiveerd om ook meldingen van kleine
incidenten door te geven. Dit geeft een vertekend beeld
van de werkelijkheid en daardoor lijkt het aantal kleine
ongevallen sterk te zijn gestegen. In de praktijk is dit
echter niet het geval.
• In 2017 en 2018 waren er in totaal 65 ongevallen,
waarvan 62 kleine ongevallen zoals snijwonden en
vallen en 3 ongevallen met verzuim tot gevolg.
•	Onze Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is in
2018 up-to-date waarbij wij de verbeterpunten
aanpakken.
Maatschappelijk betrokken ondernemen
Dr. Oetker staat midden in de maatschappij en wil
ook mensen en families ondersteunen die het wat
moeilijker hebben. Zowel in Nederland als daarbuiten.
Bij Dr. Oetker, een familiebedrijf, zien we onze
maatschappelijke betrokkenheid als vanzelfsprekend.
•	Dr. Oetker Nederland doneert jaarlijks aan
SOS Kinderdorpen.
•	Op de jaarlijkse Nationale Pannenkoekdag,
georganiseerd vanuit het merk Koopmans in
samenwerking met Tefal, bakken schoolkinderen
en medewerkers van Dr. Oetker pannenkoeken
voor ouderen.
•	In 2017 en 2018 schonken we respectievelijk
ruim 338.000 en 496.000 producten aan de
Voedselbanken in Nederland. Sinds 2016
schenken we structureel elke maand een
minimum aantal producten, dus ook als we
geen producten hebben die tegen de
houdbaarheidsdatum aanlopen.
•	Via projecten van “Hand-in-Hand” ondersteunt
Dr. Oetker met geld of producten medewerkers
die vrijwilligerswerk doen voor een goed doel.
Reacties zijn van harte welkom via duurzaamheidsrecept@oetker.nl

14

MVO update 2017-2018

MVO update 2017-2018

15

www.oetker.nl/nl-nl/duurzaamheid
www.koopmans.com/duurzaamheid
www.oetker-professional.nl/mvo
www.koopmans-professioneel.nl/mvo

Dr. Oetker Nederland B.V.
Hardwareweg 8
3821 BM Amersfoort
Telefoon 033 - 451 7900
duurzaamheidsrecept@oetker.nl
www.oetker.nl
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