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Voorwoord: een duurzaam recept
en langetermijndenken centraal staan. MVO
is hier onlosmakelijk mee verbonden en zien
wij als onderdeel van de kwaliteit van onze
producten.

Of u nu kiest voor een pizza of voor één
van onze bakmixen, Dr. Oetker staat voor
genieten. Onze producten worden steeds
verantwoorder samengesteld én we houden rekening met mens, dier en milieu. Als
innovatieve organisatie streven we naar
een maatschappij waarin genieten van eten
samengaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We zien ook dat
consumenten dit belangrijk vinden. Zij willen
weten waar producten vandaan komen en
hechten waarde aan gezonde voeding. Daarom vertellen wij u hier graag meer over in dit
Nederlandse MVO-jaarverslag. Maar eerst
even een stapje terug in de tijd.
Ons familiebedrijf is in 1891 in Duitsland
opgericht. Inmiddels is Dr. Oetker uitgegroeid
tot een multinationaal bedrijf en actief in
meer dan 40 landen. In 2017 bestaan we
in Nederland 100 jaar en horen we in de
supermarkt bij de 10 grootste levensmiddelenmerken. Bijna iedereen in Nederland
kent Dr. Oetker en heeft weleens een pizza,
taartmix of bakingrediënten van Dr. Oetker
gebruikt. Ook professionals in de horeca en
catering weten ons goed te vinden. We zijn
nog altijd een familiebedrijf waar continuïteit

In dit verslag lichten wij onze MVO-resultaten
over het kalenderjaar 2016 toe en vertellen
we wat we de komende tijd gaan doen. In
2016 hebben we met name grote stappen
gezet op de verduurzaming van de keten,
het overschakelen op groene stroom en het
verminderen van restafval. Daarnaast zijn we
gestart met de communicatie van MVO op
onze websites, middels filmpjes en met onze
klanten. Voor de korte en middellange termijn
willen we ons naast verdere verduurzaming
van de keten, meer focussen op het verminderen van suiker, zout en verzadigd vet en
het verminderen van afval en energiegebruik
in de fabriek. Een belangrijke stap die we in
2016 ook hebben genomen, is het uitvoeren
van een stakeholderonderzoek waardoor
duidelijk is wat de belangrijke MVO-onderwerpen zijn waar we de komende jaren aan
willen werken.
De reikwijdte van de inhoud van dit verslag is
Dr. Oetker Nederland B.V. Daaronder vallen
de Dr. Oetker bakmixenfabriek in Leeuwarden en het hoofdkantoor van Dr. Oetker
Nederland in Amersfoort. De gerapporteerde
data gaan over alle producten van Dr. Oetker
en Koopmans die we in Nederland verkopen,
zowel via supermarkten als via de professionele markt.
Met dit verslag willen we u inzicht geven
op welke manier MVO 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
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Facts
&
Figures

Dr. Oetker is 125 jaar
geleden opgericht
door de apotheker
Dr. August Oetker en
het eerste product was
Backin bakpoeder

Bij de voedingstak van
Dr. Oetker International werken
11.640 medewerkers,
bij Dr. Oetker Nederland 138
medewerkers (fte)

In Leeuwarden produceren
we 15.600 ton bakmixen in
126 verschillende soorten
voor Nederland, België,
Spanje , Zwitserland en
Italië

2016

Nederlandse hoofdkantoor
in Amersfoort

Productiefaciliteit
in Leeuwarden

Dr. Oetker heeft een
assortiment van ruim

100

We werken met ruim
100 leveranciers uit
10 verschillende landen

bakproducten verdeeld over
bakmixen, bakingrediënten
en decoraties

Via
supermadr e
verkopen kten
pizzasnawe 10
en 66 soo cks
rt
pizza en
In Neder
goed vooland
totaal zor in
60 miljoe’n
pizza’s p n
er jaar

Daarnaast kun je
ook nog kiezen uit
19 zelfmaakpuddingen
en 13 koelverse toetjes

Sinds 2000 zijn
de Koopmans
ucten
consumentenprod
onderdeel van
nd
Dr. Oetker Nederla

Inmiddels kunn
en
Nederlanders k
iezen
uit zo’n 53 Holl
andse
bakproducten

In 1846 is Koopmans
ontstaan met een
boekweitmolen in
Holwerd, waarna het
bedrijf in 1856 naar
Leeuwarden verhuisde

Het meest verkochte
product is Pannenkoeken
Origineel

In 2016 is
Koopmans door
supermarktklan
ten
verkozen tot
Merk van het Ja
ar

•	Dr. Oetker Professional is
sinds 1980 dé bak- en
pizzaspecialist voor de
horeca en zorginstellingen

•	Koopmans Professioneel is sinds 1989
bekend als dé Hollandse bakspecialist voor
pannenkoekenhuizen en andere horecazaken
die Hollandse lekkernijen verkopen

•	Wij bieden ruim 100
producten speciaal voor
grootverbruikers

•	Wij bieden 35 Hollandse
bakproducten speciaal voor
de grootverbruikers

Samenvatting
Inleiding Dr. Oetker’s
Duurzaamheidsrecept
Voor u ligt het MVO-jaarverslag van
Dr. Oetker Nederland, “Dr. Oetker’s Duurzaamheidsrecept”. In dit verslag worden de
duurzaamheidsresultaten over 2016 toegelicht. Er zijn mooie stappen gezet binnen de
vijf MVO-pijlers:
• Verduurzaming van de keten
• Voedingswaarde en voedselveiligheid
• Afvalmanagement
• Energiemanagement
• Arbeidsomstandigheden
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. Middels een materialiteitsanalyse is
in kaart gebracht welke onderwerpen het
meest aandacht verdienen.
Over deze materiële onderwerpen rapporteren we zowel intern als extern. Ten behoeve
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hiervan zijn Key Performance Indicators
(KPI’s) met doelen opgesteld welke gemonitord worden volgens het daartoe ingerichte
dashboard.

Behaalde resultaten en
doelstellingen
MVO Communicatie
Wij vinden het belangrijk dat we met alle
betrokkenen helder communiceren over
onze MVO-activiteiten, plannen, resultaten
en doelstellingen.
Transparante communicatie
• Sinds 2016 brengen we een MVO-jaarverslag uit over het voorgaande kalenderjaar en communiceren wij over onze
MVO-inspanningen op de websites van
onze 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 op de verpakking.

Behaalde resultaten op de materiële MVO-onderwerpen in 2016

t.o.v.
2015

2016

Transparante communicatie

In 2016 hebben we het eerste MVO-jaarverslag over 2015
uitgebracht

Onafhankelijke keurmerken

In 2016 zijn wij begonnen met het gebruik van onafhankelijke
keurmerken

Traceerbaarheid grondstoffen

In 2016 zijn stappen genomen om vanaf 2017 meer transparantie
te scheppen in de keten van kip en varkensvlees

Eerlijke handel

Volume aandeel producten waarvoor UTZ-gecertificeerde cacao
is ingekocht

13%

Natuur- en milieuvriendelijkheid
grondstoffen

Aandeel segregated of identity preserved RSPO palmolie

47%

Volume aandeel producten met vis dat voldoet aan MSC of ASC

10%

Dierenwelzijn

Volume aandeel producten met eipoeder dat voldoet aan
minimaal vrije uitloop

86%

Milieuvriendelijkheid verpakkingen

Volume aandeel producten met FSC-gecertificeerde verpakking

22%

Voedselveiligheid

Aandeel van de verpakkingen voor onze productie in Leeuwarden
voorzien van een barrièrelaag tegen MOSH/MOAH indien nodig

Voedingswaarde

Aantal geïntroduceerde producten met betere voedingswaarde

Afvalmanagement

Hoeveelheid restafval (in ton)

Energiegebruik

Elektriciteitsefficiëntie

Milieuvriendelijkheid transport

Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens, gecombineerd beladen met
producten van andere producenten en dubbel-stapelbare pallets

Klimaatneutraal ondernemen

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

Veilige en gezonde werkomgeving

Aantal ongevallen (waarvan 16 lichte ongevallen zoals
snijwonden en 2 ongevallen met verzuim)

100%

4

86

7,4%

410

18

Verbeterd
Verslechterd
Gelijk gebleven
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Verduurzaming van de keten
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.
Traceerbaarheid 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 vanaf
2017 meer transparantie te scheppen in
de keten van kip en varkensvlees.
Eerlijke handel
• Dr. Oetker Nederland is in 2016 UTZgecertificeerd. Voor 13% van het volume
van de in Leeuwarden geproduceerde
bakmixen met cacao is UTZ-gecertificeerde cacao ingekocht. In 2017 zal
dit 100% zijn. In 2020 willen we ook
alle cacao voor de producten die niet
in Leeuwarden geproduceerd worden
UTZ-gecertificeerd inkopen.
Natuur- en milieuvriendelijkheid grondstoffen
• Sinds 2013 koopt Dr. Oetker internationaal alleen nog palmolie in, gecertificeerd
door Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO). Het doel voor 2020 is om alleen
nog Segregated en Identity Preserved
palmolie in te kopen. Momenteel is 47%
van de door Dr. Oetker internationaal
ingekochte palmolie Segregated.
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• In 2016 heeft Dr. Oetker deelgenomen
aan een pilotproject waarbij de graanketen wordt onderzocht. De graanketen is
een commoditymarkt en het is moeilijk
te achterhalen van welke boerderijen de
tarwe komt. Om duurzaamheidseisen te
kunnen stellen, is het van belang dat de
graanketen transparanter wordt.
• Dr. Oetker koopt wildgevangen tonijn
en gekweekte zalm en garnalen in. In
2016 stapten we over op tonijn met het
MSC-keurmerk en zalm en garnalen met
het ASC-keurmerk voor Dr. Oetker Big
Americans en Dr. Oetker Tradizionale
pizza’s. Daarmee was eind 2016 het
volume aandeel van producten met vis
met MSC- of ASC-keurmerk 10%.

Kouassi Kwame, UTZgecertificeerde cacaoboer
in Ivoorkust.

Dierenwelzijn
• We stapten in 2016 over van scharrel
eieren op vrije uitloopeieren voor het
eipoeder in onze bakmixen. Het doel
voor 2020 is 100% eipoeder van minimaal vrije uitloopeieren. In 2016 was dit
aandeel binnen onze bakmixen 86%.
Milieuvriendelijkheid verpakkingen
• We werken volgens de 3R-methode:
reduce, recycle en renew.
• Door het toevoegen van een barrierelaag
in de verpakking van een aantal van onze
producten (vanwege MOSH/MOAH) is
de hoeveelheid verpakkingsmateriaal
licht gestegen van gemiddeld 40,7 naar
40,8 gram per product.
• 92% van ons verpakkingsmateriaal is
gescheiden weg te gooien. De ‘recycle’
doelstelling voor 2020 is dat 99% van
onze verpakkingen gescheiden weg te
gooien is.
• Voor ‘renew’ werken we aan het hernieuwbaar maken van onze papieren
verpakkingen. Dat doen we met de
inkoop van FSC®-gecertificeerd papier.
Momenteel is het volume aandeel van
producten met een FSC-gecertificeerde
verpakking 22% van totaal volume
producten met papieren verpakkingen.
In 2020 willen we dat 100% van de
producten die wij in Leeuwarden produceren met een papieren verpakking FSCgecertificeerd is.

Al onze producten worden
met zorg samengesteld, want
kwaliteit is het beste recept.

Voedingswaarde en
voedselveiligheid
Uiteraard kijken wij kritisch naar de voedsel
veiligheid 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.
Voedselveiligheid
• Ons systeem voor voedselveiligheid is
gecertificeerd volgens de ISO 22000
norm en onze productielocatie is extern
gecertificeerd voor HACCP.
• Dr. Oetker neemt al meer dan vijf jaar
maatregelen om de overdracht van koolwaterstof residuen (zogenaamde MOSH/
MOAH) naar voedingsmiddelen te voorkomen. 100% van de verpakkingen voor
onze productie in Leeuwarden hebben
nu een barrièrelaag. Voor enkele producten die uit Dr. Oetker fabrieken in andere
landen komen, lopen nog testen om te
beoordelen of een barrièrelaag nodig is
en hoe dit aangebracht kan worden.
Voedingswaarde
• In 2016 hebben we Dr. Oetker
Yoghurttaart geïntroduceerd. Deze frisse
Yoghurttaart bevat 7% minder kilo
calorieën en 15% minder suiker dan de
Kwarktaart naturel.
• In het voorjaar hebben we de Koopmans
Yoghurtcake op de markt gebracht.
Deze cake wordt, zoals de naam al zegt,
bereid met yoghurt in plaats van boter.
Hierdoor bevat het minder verzadigd vet
dan reguliere cake gebakken met boter.
• Binnen onze hartige mixen hebben we
Koopmans Pizzabodem Volkoren geïntroduceerd. Deze bodem gemaakt van
volkoren tarwe is van nature vezelrijk.
Het bevat ruim 3,5 keer meer vezels dan
de Pizzabodem Italiaans.
• Eind 2016 hebben we Koopmans Oviebollen geïntroduceerd. Een Oviebol
is een oliebol gebakken in de oven.

Dat is lekker makkelijk en minder vet dan
een reguliere oliebol. Een Oviebol bevat
per 100 gram de helft minder verzadigd
vet en 12,5% minder calorieën dan een
reguliere oliebol. Daarbij is de portie ook
nog eens kleiner. Door de bakwijze is
een gemiddelde Oviebol 35 gram, terwijl
een reguliere oliebol gemiddeld 40 gram
is. Bovendien is geen frituurolie meer
nodig, hetgeen beter is voor het milieu.

Nieuw in 2016: Koop
m
Pizzabodem Volkor ans
en. Deze
bodem gemaakt van
vo
tarwe is van nature lkoren
ve
Het bevat ruim 3,5 zelrijk.
keer meer
vezels dan de Pizz
abodem
Italiaans.

Afvalmanagement
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 weggegooid wordt. Zo kan het
gerecycled worden.
Minder afval en meer scheiden
• We produceerden in 2016 in totaal
363 ton afval en van het afval is 76%
gescheiden weggegooid. Onze focus
ligt op het verminderen van meelafval en
restafval.
• In onze fabriek is meel de grootste afvalbron met 158 ton (1,0% van ons productievolume). Dit meelafval wordt verwerkt
tot veevoer. De doelstelling voor 2020 is
om het percentage meelafval van ons
productievolume te verminderen met
20%.
• Ons restafval bedroeg dit jaar 86 ton.
Door betere scheiding hebben we een
afname weten te realiseren van 22% ten
opzichte van 2015. Onze doelstelling
is om dit terug te brengen tot 68 ton in
2020.
• Eind 2016 stond de Nederlandse Weggooiwijzer op 40% van de puur Nederlandstalige verpakkingen. In 2020 zal
de Weggooiwijzer op 95% van de puur
Nederlandstalige verpakkingen zichtbaar
zijn. Zo is het duidelijk in welke afvalbak
de verpakking na gebruik hoort, zodat
het materiaal gerecycled kan worden.

We gooien afval zoveel
mogelijk gescheiden weg.
Zo kan het gerecycled
worden.
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Energiemanagement
Ons energiemanagement is gericht op het
gebruik van minder energie, groene stroom
en milieuvriendelijk transport.
Energiegebruik
• Voor ons productieproces is met name
elektriciteit nodig. In 2016 hebben we in
onze fabriek in Leeuwarden 1.157.036
kilowattuur (kWh) gebruikt en hadden we
een elektriciteitsefficiëntie (hoeveelheid
verbruikte elektriciteit in verhouding
tot het productievolume) van 7,4%. De
doelstelling voor 2020 is 7,0%. Om energiezuiniger te kunnen werken is in 2016
een energie audit gedaan (EED).
• Onze fabriek in Leeuwarden draait volledig op groene stroom. 5% van onze elektriciteitsbehoefte wordt opgewekt door
275 zonnepanelen op het dak van onze
fabriek. Voor het overige deel gebruiken
we Noord-Hollandse windenergie.
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Milieuvriendelijk transport
• Ook het transportproces is efficiënt en
schoon ingericht met Euro 5 en Euro 6
vrachtwagens. Dankzij milieuafspraken
met de vervoerder, het gecombineerd
beladen met producten van andere producenten en dubbel-stapelbare pallets
beperken we de CO2-uitstoot.
• 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.
Klimaatneutraal ondernemen
• Wij hebben onze directe broeikas
gasemissies berekend (scope 1) en
de indirecte emissies van de door ons
ingekochte energie (scope 2). Samen
bedroeg dit in 2016 410 ton CO2-eq, een
reductie van 59% ten opzichte van 2015.
• Voor ons meest verkochte product, de
salamipizza, is de klimaatimpact berekend. De productie van grondstoffen
heeft met 53% de meeste impact.

Sinds januari 2016
kopen we windenergie
van windmolen
De Groet in Lutjewinkel.
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In 2016 werd geld
opgehaald voor SOS
Kinderdorpen met het
bakken en verkopen van
cupcakes op de landelijke
Aan-de-Bakdag.

Arbeidsomstandigheden
Als familiebedrijf staat de mens bij ons centraal. De veiligheid en gezondheid van onze
medewerkers is prioriteit nummer één. Omdat we de mening van onze medewerkers
belangrijk vinden, hebben we in 2016 weer
een Medewerker Betrokkenheid Onderzoek
uitgevoerd.
Veilige en gezonde werkomgeving
• In 2016 waren er zestien kleine ongevallen en twee ongevallen met verzuim tot
gevolg.
• Onze Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) is up-to-date waarbij wij actief de
verbeterpunten aanpakken.

• Dr. Oetker Nederland doneert jaarlijks
een vast bedrag aan SOS Kinderdorpen.
Daarnaast werd in 2016 geld opgehaald
met het bakken en verkopen van cup
cakes op de landelijke Aan-de-Bakdag.
• Op de jaarlijkse Nationale Pannenkoekdag, georganiseerd vanuit het merk
Koopmans in samenwerking met Tefal,
bakten schoolkinderen en medewerkers
van Dr. Oetker pannenkoeken voor
ouderen.
• In 2016 schonken we ruim 186.000 producten aan de Voedselbank. Sinds 2016
schenken we structureel elke maand een
minimumaantal producten, dus ook als
we geen producten hebben die tegen de
houdbaarheidsdatum lopen.
• Via project Hand-in-Hand ondersteunt
Dr. Oetker met geld of producten, medewerkers die vrijwilligerswerk doen voor
een goed doel.

Vooruitblik

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.

Verduurzaming ziet Dr. Oetker als een continu proces waar wij met betrokken partners
aan blijven werken. Omdat wij niet alles
tegelijkertijd kunnen aanpakken, stellen
wij steeds prioriteiten. Veel onderwerpen
in dit verslag zullen onze aandacht blijven
houden en er zullen nieuwe onderwerpen
bijkomen.
Reacties zijn van harte welkom
duurzaamheidsrecept@oetker.nl

via
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Ons recept voor
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
In 2014 hebben we met behulp van ISO
26000, een internationale richtlijn voor
MVO, de basis gelegd voor Dr. Oetker’s
Duurzaamheidsrecept.
Ons MVO-beleid focust zich op 5 pijlers:
• Verduurzaming van de keten
• Voedingswaarde en voedselveiligheid
• Afvalmanagement
• Energiemanagement
• Arbeidsomstandigheden

De 5 MVO-pijlers hebben betrekking op
onze primaire bedrijfsprocessen. Naast
deze 5 pijlers ontplooien we activiteiten in
het kader van maatschappelijk betrokken
ondernemen (MBO). De pijler MBO gaat
over onze betrokkenheid bij de maatschappij om ons heen, dus buiten onze primaire

Onze 5 MVO-pijlers + MBO
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bedrijfsprocessen. Met deze zes onderwerpen sluiten we aan bij het internationale
beleid van ons hoofdkantoor in Duitsland.
Binnen Dr. Oetker Nederland richten we ons
per aandachtsgebied op onderwerpen waar
wij zelf direct invloed op hebben. Daarnaast
denken we mee met de ontwikkeling van
het internationale beleid van Dr. Oetker.
Om de vooruitgang te monitoren hebben
we kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)
ontwikkeld voor de jaren 2016 tot 2020. Zo
kunnen we zien of we onze doelen behalen.

MVO-onderwerpen
De onderwerpen in dit verslag zijn bepaald
aan de hand van een materialiteitsanalyse
die we hebben gedaan (zie bijlage 1). Hierbij
hebben we voor alle relevante MVO-onderwerpen bekeken in hoeverre het betreffende MVO-onderwerp voor onze stakeholders
belangrijk is, en in hoeverre wij impact
hebben op dat onderwerp. Uit deze analyse
volgen 14 materiële (belangrijke) onderwerpen die allemaal in dit verslag aan bod
komen. Naast deze materiële onderwerpen
behandelen we ook nog drie onderwerpen
waar we niet zo veel impact op kunnen
maken naast wat we al doen, maar die
wel belangrijk zijn voor onze stakeholders
(voedselverspilling, voedselallergieën en
kindermarketing).

Onze materiële onderwerpen hebben we
waar mogelijk gekoppeld aan een van de
17 Sustainable Development Goals. Deze
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn
in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties
en gelden voor 2015 tot 2030. De noodzakelijke, maar ambitieuze doelstellingen
kunnen alleen maar gerealiseerd worden
als bedrijven, overheden en burgers samen de schouders eronder zetten. Omdat
bedrijven een grote impact kunnen hebben
op deze doelstellingen, wordt van bedrijven
verwacht dat ze daaraan bijdragen en op
rapporteren. Het helpt ons ook om onze
activiteiten in een bredere maatschappelijke
en duurzaamheidscontext te plaatsen.

Dit zijn de 17 Sustai
nable
Development Goals.
Deze duurzame
ontwikkelingsdoelst
ellingen zijn in
2015 opgesteld door
de Verenigde
Naties en gelden vo
or 2015 tot 2030.
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De 14 materiële MVO-onderwerpen
voor Dr. Oetker Nederland

Waarom is het onderwerp materieel?

Bijdrage aan
Sustainable Development Goals

Transparante communicatie

Transparantie draagt bij aan vertrouwen. Steeds
meer consumenten vinden het belangrijk dat
bedrijven helder communiceren over hun
sociale, milieu en economische impact. Van
voedingsmiddelenbedrijven verwachten zij eerlijke
informatie over de ingrediënten en herkomst. Als
wij hier transparanter over communiceren, kunnen
klanten en consumenten betere beslissingen
nemen.

12.	Verzekeren van duurzame consumptieen productiepatronen
• 	12.6.1 Aantal bedrijven dat
duurzaamheidsrap-porten publiceert

Gebruik van onafhankelijke keurmerken

Onafhankelijke keurmerken worden waardevol
geacht door onze klanten en een steeds groter
wordende groep consumenten. Dr. Oetker hoeft
door over te stappen op deze internationaal
gehanteerde standaarden niet zelf het wiel uit te
vinden en kan snel impact maken.

12.	Verzekeren van duurzame consumptieen productiepatronen

Traceerbaarheid grondstoffen

Onze klanten en consumenten zijn in toenemende
mate geïnteresseerd waar producten en
grondstoffen vandaan komen en hoe ze gemaakt
zijn. Door onze keten in kaart te brengen, hebben
we meer inzicht in de mogelijkheden om deze te
verduurzamen.

12.	Verzekeren van duurzame consumptieen productiepatronen

Eerlijke handel

Burgers vinden het belangrijk dat boeren een
eerlijke prijs krijgen voor hun producten zodat
ze van hun inkomsten kunnen leven en ook hun
medewerkers een leefbaar loon kunnen betalen.
Door over te stappen op internationale standaarden
of keurmerken die duurzame ontwikkeling en
scholing stimuleren, wordt het inkomen van de
boeren beter, het voortbestaan van hun bedrijf
versterkt en daarmee de levering van deze
grondstoffen in de toekomst zekerder.

2. 	Uitbannen van honger, bereiken van
voedselzekerheid, verbeterde voeding en
het bevorderen van duurzame landbouw
• 	2.3.2 Gemiddeld inkomen van kleine
voedselproducenten

Natuur- en milieuvriendelijkheid
grondstoffen

De wereldwijde productie van grondstoffen voor
voedingsmiddelen legt een grote druk op de
aarde wat betreft beschikbare grond, water en
biodiversiteit. Door over te stappen op keurmerken
kunnen we die negatieve impact beperken.

14. 	Conserveren en duurzaam gebruik maken
van het leven onder water
• 	14.4.1 Aandeel visvoorraad op
biologisch duurzaam niveau
15.	Beschermen, herstellen en bevorderen van
het leven op land
• 	15.1.1 Bebost gebied als percentage
van het totale landoppervlak

Dierenwelzijn

Steeds meer consumenten en klanten hechten
belang aan het welzijn van de dieren die
gehouden worden voor ons voedsel. Als wij hogere
dierenwelzijnseisen stellen hebben meer dieren een
beter leven.

-

Milieuvriendelijkheid verpakkingen

Grondstoffen voor verpakkingen zijn niet
onuitputtelijk en consumenten willen zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal. Voor papieren
verpakkingen worden bomen gekapt. Het
behoud van bossen is belangrijk in de strijd
tegen klimaatverandering. Met het ontwerp van
verpakkingen en de materiaalspecificaties kunnen
we onze impact beïnvloeden.

8.	Bevorderen van duurzame economische
groei en werkgelegenheid
• 	8.4.2 Binnenlands materialenverbruik
15.	Beschermen, herstellen en bevorderen
van het leven op land
• 	15.2.1 Vooruitgang in duurzaam
bosbeheer

Communicatie

Verduurzaming van de keten

14

De 14 materiële MVO-onderwerpen
voor Dr. Oetker Nederland

Waarom is het onderwerp materieel?

Bijdrage aan
Sustainable Development Goals

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste
thema’s voor zowel consumenten als Dr. Oetker.
Door het volgen van strenge procedures kunnen wij
de voedselveiligheid waarborgen.

3.	Verzekeren van een gezond leven en
bevorderen van welzijn op elke leeftijd

Voedingswaarde

Steeds meer mensen hebben overgewicht.
Daardoor letten consumenten en de overheid meer
op de voedingswaarde van producten. Wij hebben
impact door het suiker, zout en verzadigd vet in
onze producten geleidelijk aan te verminderen
zodat consumenten hieraan wennen.

2.	Uitbannen van honger, bereiken van
voedselzekerheid, verbeterde voeding en
het bevorderen van duurzame landbouw

Recyclen is tegenwoordig heel normaal want
grondstoffen zijn schaars. Om de aarde gezond
te houden en nog voldoende grondstoffen over
te houden voor toekomstige generaties, moeten
we allemaal zo min mogelijk verspillen en zo veel
mogelijk afval recyclen. Door verantwoord in te
kopen en efficiënt te produceren, kunnen wij ons
afval beperken. Afval dat we hebben kunnen we zo
goed mogelijk scheiden zodat recycling mogelijk is.

12.	Verzekeren van duurzame consumptieen productiepatronen
• 	12.5.1 Nationaal recyclings-percentage,
tonnen gerecycleerd materiaal
• 	12.3.1 Index wereldwijd voedselverlies

Energiegebruik

Het opwekken van grijze stroom veroorzaakt
CO2-uitstoot en daarmee opwarming van de aarde.
Stakeholders zijn zich hier steeds meer bewust
van. Door over te stappen op groene energie uit
hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, kunnen
we klimaatverandering beperken.

7.	Verzekeren van toegang tot betaalbare en
duurzame energie voor iedereen
• 	7.2.1 Aandeel van hernieuwbare energie
in de totale energieconsumptie
• 	7.3.1 Energie-intensiteit

Milieuvriendelijk transport

Verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt
CO2-uitstoot en daarmee opwarming van de aarde.
Door transport zo zuinig mogelijk in te richten,
kunnen we klimaatverandering beperken.

11.	Steden en nederzettingen inclusief, veilig,
robuust en duurzaam maken
• 	11.6.2 Jaarlijkse gemiddelde fijnstof
niveaus in steden

Klimaatneutraal ondernemen

Steeds meer stakeholders maken zich zorgen over
de opwarming van de aarde door te veel uitstoot
van CO2. Klimaatneutraal ondernemen is een
belangrijk thema, vooral sinds het Klimaatakkoord
van Parijs in 2015. Onze overheid wil dat Nederland
klimaatneutraal is in 2050. Bedrijven hebben
daar veel impact op door hun energieverbruik te
verminderen en te verduurzamen.

13.	Ondernemen van urgente actie om
klimaatverandering en de gevolgen ervan
tegen te gaan

Werknemers moeten hun werk veilig kunnen
doen, dat vinden ook consumenten. Dat kunnen
wij beïnvloeden door het hanteren van strikte
procedures en goede arbeidsomstandigheden.

8.	Bevorderen van duurzame economische
groei en werkgelegenheid
• 	8.8.1 Frequentie van fatale en niet-fatale
bedrijfsongevallen

Voedingswaarde en voedselveiligheid

Afvalmanagement
Minder afval en meer scheiden

Energiemanagement

Arbeidsomstandigheden
Veilige en gezonde werkomgeving
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MVO-communicatie

Naast alle inhoudelijke stappen die we
zetten ten aanzien van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, is het voor
betrokkenen ook belangrijk dat we helder
communiceren over onze activiteiten, plannen, resultaten en doelstellingen.

Transparante communicatie
Wij willen transparant zijn over onze plannen en de resultaten die we behalen. Dat
wordt door onze klanten en consumenten
ook steeds meer verwacht. Daarom brengen wij nu ieder jaar een MVO-verslag uit
en communiceren wij sinds 2016 over onze
MVO-inspanningen op de websites van
onze vier merken. Op de websites kun je
ook korte filmpjes bekijken waarin betrokken medewerkers en samenwerkingspartners onze verschillende MVO-activiteiten
laten zien. Transparant zijn biedt mensen
de mogelijkheid een gefundeerde mening te
hebben over het MVO-beleid van Dr. Oetker
en houdt ons scherp ten aanzien van onze
voortgang.

Onafhankelijke keurmerken
Bij de verduurzamingsstappen die wij zetten, kiezen wij ook voor het gebruik van onafhankelijke keurmerken en certificaten. De
criteria voor deze keurmerken worden door
non-governmental organisations (NGO’s)
met goede kennis van zaken opgesteld.
Om deze keurmerken te mogen gebruiken,
worden wij en onze leveranciers door onafhankelijke instanties gecontroleerd op de
naleving van de criteria. In 2016 maakten
we voor een aantal van onze producten
gebruik van:
• UTZ-gecertificeerde cacao
• RSPO-gecertificeerde palmolie
• Vrije uitloopeipoeder (vrije uitloop is een
wettelijke benaming met in de Europese
wet vastgelegde criteria)
• MSC-gecertificeerde tonijn
• ASC-gecertificeerde zalm en garnalen
• Beter leven keurmerk 1 ster kip (voor
Pizzaburger BBQ Chicken)
• FSC-gecertificeerd papier voor onze
verpakkingen
Een aantal van deze keurmerken kunnen wij
op onze verpakking plaatsen. Dat doen we
dan ook zodat consumenten een duurzamere keuze kunnen maken. Uit onderzoek
weten we dat consumenten het gebruik
van onafhankelijke keurmerken belangrijk
vinden. Zo hopen we nog meer impact te
kunnen maken.
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Op onze websites ku
n je korte
filmpjes bekijken wa
arin
betrokken medewer
kers en
samenwerkingspart
ners onze
verschillende MVO-a
ctiviteiten
laten zien.
Verantwoorde kindermarketing
Een urgent thema vandaag de dag bij kinderen is overgewicht. Dit probleem erkennen
wij. Voor een gezonde groei en ontwikkeling
van kinderen is evenwichtige voeding in
combinatie met voldoende beweging van
groot belang. Wij zijn van mening dat een
toetje zoals Dr. Oetker Paula onderdeel
kan zijn van een evenwichtige voeding voor
kinderen die gezond eten en voldoende
bewegen. In onze reclame-uitingen leggen
wij dan ook nadruk op zaken als plezier,
beweging en (buiten) spelen.

Onze reclamecampagnes rondom Paula
richten zich in eerste aanleg tot de ouders
met kinderen. Kinderen onder de 7 jaar
kunnen het verschil tussen reclame en
andere uitingen moeilijk herkennen. Vandaar dat wij ons niet richten op deze jonge
groep en wij ons in beperkte mate richten op
kinderen/jongeren boven de 7 jaar. Daarbij
onderschrijven wij de Reclame Code voor
Voedingsmiddelen in Nederland (zie voor
meer informatie de website van de FNLI).

Reclame en marketing zijn onderdeel van
onze samenleving. Reclame vestigt de
aandacht op producten en kan helpen bij
het maken van een keuze voor producten.
Reclame mag dan ook op geen enkele wijze
misleidend zijn. Daarbij is het van belang
dat ook kinderen met hulp van ouders of
opvoeders reclame herkennen en hiermee
leren omgaan zodat zij zelfstandig keuzes
leren maken.

17

Van grondstof naar product
In onze fabriek in Leeuwarden produceren
we bakmixen voor Dr. Oetker Nederland
én voor de Belgische, Spaanse, Zwitserse
en Italiaanse markt. In 2016 produceerden
we 15.600 ton aan bakmixen verdeeld over
126 verschillende producten. Dat doen we
met een team van 60 personen. Geautomatiseerde en efficiënte processen maken dit
mogelijk.

De producten op de Nederlandse markt
komen niet alleen uit onze fabriek in Leeuwarden maar ook uit andere landen, veelal
van Dr. Oetker zusterondernemingen in
Europa. Zo worden de vriesverse pizza’s
met name gemaakt in Dr. Oetker fabrieken
in Duitsland. Onze koelverse toetjes komen
ook uit Duitsland en onze zelfmaakpuddingen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.
De bakproducten komen voornamelijk uit
Nederland, maar ook uit andere Europese
landen.

Productieketen van meelproducten

ZAADLEVERANCIERS

AKKERBOUWERS

GRAANHANDELAREN

Eigen operatie
Dr. Oetker
Cup Cakes
Cup Cakes

MAALDERIJEN

MENGING GRONDSTOFFEN

VERPAKKEN

EN PRODUCTIE

ba

km

TRANSPORT

RETAIL &
FOOD SERVICE
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Verduurzaming van
de keten
We willen de keten van onze grondstoffen en verpakkingen verduurzamen.
Daarom werken we samen met leveranciers die voldoen aan onze
duurzaamheidscriteria.

Dr. Oetker Nederland werkt samen met ruim
100 leveranciers uit 10 verschillende landen.
Bij deze leveranciers kopen we grondstoffen,
de basisingrediënten voor onze producten
in. Een groot aantal grondstoffen en verpakkingen wordt internationaal ingekocht. In de
verschillende landen zijn inkopers aangewezen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop
van een bepaalde grondstof.

017 alleen
We gaan in 2
en dat
nog kip inkop
gefokt,
in Duitsland
eslacht en
opgegroeid, g
verwerkt is.

We kunnen niet alle productstromen in een
keer aanpakken. Qua prioriteit kiezen we
daarom voor grondstoffen waarmee we
veel impact kunnen behalen of waarin we
snel stappen kunnen zetten. Stapsgewijs
gaan we deze stromen verduurzamen. Eén
manier is certificering. Certificaten, oftewel
keurmerken, stellen eisen op het gebied
van milieu, arbeidsomstandigheden en/
of dierenwelzijn. In 2016 hebben we grote
stappen gezet op het verduurzamen van
onze eipoeder, cacao, palmolie, tonijn,
zalm, garnalen en onze verpakkingen.
In ons productontwikkelingsproces nemen
we niet alleen beslissingen op basis van
financiële criteria maar ook op milieu en
sociale aspecten.

Traceerbaarheid van onze
grondstoffen

Ons doel is dat we
eind 2018 alleen nog
varkensvlees voor onze
pizza’s inkopen met het
Qualität und Sicherheit
(QS) keurmerk.

Traceerbaarheid van onze grondstoffen is
zowel van belang voor voedselveiligheid
als voor duurzaamheid. Wij willen de
transparantie van onze toeleveringsketen
verbeteren. Een actiepunt is dat de inkopers
de keten in kaart brengen van de grondstof
waar zij verantwoordelijk voor zijn. Daarbij

worden ook potentiële duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd. Om dit te kunnen
doen is een risicomanagementsysteem
geïmplementeerd. Als blijkt dat ergens in de
keten onze duurzaamheidseisen niet in acht
worden genomen, zullen we maatregelen
nemen om dit samen met de leverancier te
verbeteren.
Dr. Oetker koopt veel verschillende grondstoffen in voor de pizza’s, bakproducten en
toetjes. Deze grondstoffen komen uit veel
verschillende landen. Op de volgende pagina zie je welke landen de grootste hoeveelheden van onze belangrijkste grondstoffen
leveren.

Kip en varkensvlees
Onze pizza’s worden in Duitsland voor
veel landen tegelijk geproduceerd. Daarom
werken we voor de verduurzaming van
onze pizza’s samen met onze internationale
collega’s. We gaan in 2017 alleen nog kip
inkopen dat in Duitsland gefokt, opgegroeid,
geslacht en verwerkt is. Met als doel meer
transparantie in de keten en meer invloed
op dierenwelzijn. In 2016 hebben daarvoor diverse bedrijfsbezoeken en audits
plaatsgevonden.
Ook voor de salami en de ham op onze
pizza’s werken we samen met onze internationale collega’s. Ons doel is dat we eind
2018 alleen nog varkensvlees inkopen met
het Qualität und Sicherheit (QS) keurmerk,
vergelijkbaar met het Integraal Ketenbeheer
(IKB) keurmerk in Nederland. Het QS-keurmerk controleert op kwaliteitseisen bij de
slacht (ook dierenwelzijn), verwerking,
handel en opslag.
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Bietsuiker,
zout, kip
en kaas

uit Nederland en
Duitsland
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“Ik ben trots op de stappen die we
met ons enthousiaste team hebben
gezet in het socialer, diervriendelijker
en milieuvriendelijker maken van de
inkoop van een aantal belangrijke
ingrediënten.”
Marcel Rou
Supply Chain Manager,
Dr. Oetker Nederland

Eerlijke handel
Bij duurzaamheid in de toeleveringsketen
letten we vooral op de herkomst van grondstoffen en de manier waarop ze gemaakt
worden. Onze leveranciers zijn belangrijke
partners in het verduurzamen van de
keten. Daarom werken we alleen samen
met leveranciers die voldoen aan onze
duurzaamheidscriteria. Denk daarbij aan
het voorkomen van corruptie, het respecteren van de richtlijnen van het International
Labour Organisation (ILO) en het minimaliseren van de impact op het milieu.
Een vast onderdeel van de contracten
die we hebben met leveranciers is een
gedragscode; de internationale Dr. Oetker
Supplier Code of Conduct. Met het ondertekenen van het contract bevestigt de
leverancier te voldoen aan de eisen die wij
stellen op het gebied van mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, anticorruptie en
milieu. De gedragscode wordt ondersteund
met een ‘Supplier Manual’ die ook op deze
eisen ingaat.

de andere producten ook UTZ-gecertificeerde cacao inkopen.
UTZ is een wereldwijd keurmerk voor duurzame landbouw van o.a. cacao. Boeren die
het certificaat hebben verkregen, werken
volgens strikte criteria die het programma
stelt aan de productie van cacao. UTZ
controleert of de sociale omstandigheden in
de toeleveringsketen in orde zijn en of het
milieu wordt gerespecteerd.
UTZ-gecertificeerde cacao kun je op drie
traceerbaarheidsniveaus inkopen:
• Identity Preserved (fysieke traceerbaarheid): de cacao van een UTZ-gecertificeerde boer blijft gedurende de hele
keten gescheiden en herleidbaar tot de
specifieke cacaoboer.

Volume-aandeel producten met UTZ-gecerficeerde cacao
(van totaalvolume producten met cacao)
95%

Cacao
Cacao is een belangrijke grondstof in een
aantal van onze bakproducten. We willen
daarom de keten zo duurzaam mogelijk
maken. Zo leveren we een bijdrage aan
betere leef- en werkomstandigheden voor
cacaoboeren, arbeiders en hun families.
Sinds halverwege 2016 kopen we voor
de bakmixen die Dr. Oetker in Nederland
produceert alleen nog cacao in met het
UTZ-keurmerk. Vanaf 2017 gaan we voor
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• Segregation (fysieke traceerbaarheid):
de UTZ-gecertificeerde cacao is van
een UTZ-gecertificeerde boer, maar alle
UTZ-gecertificeerde cacao wordt op een
hoop gegooid, dus je weet niet van welke
UTZ-gecertificeerde boer de cacao komt.
• Mass Balance (administratieve traceerbaarheid): elke schakel in de keten
verbouwt of koopt eenzelfde hoeveelheid
UTZ-gecertificeerde cacao in als dat het
verkoopt. De cacao kan in de keten echter gemixt worden met niet UTZ-gecertificeerde cacao, zolang er maar evenveel
UTZ-gecertificeerd cacao in als uit de
fabriek komt, vandaar de Engelse term
Mass Balance.
Dr. Oetker koopt cacao in volgens het Mass
Balance systeem van UTZ. Dit is de meest
gebruikte methode in de cacaomarkt omdat
het minder kost aan administratie in de keten dan segregated cacao terwijl het effect
op de cacaoproductie, boeren, werknemers
en hun families gelijk is.

Natuur- en milieuvriendelijkheid
grondstoffen
Palmolie
In 2011 is Dr. Oetker internationaal gestart
met de inkoop van duurzame palmolie. Sinds
2013 wordt alleen nog maar palmolie (zowel
palmpitolie als palmoliederivaten) gebruikt
met een certificaat van het Roundtable
on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPOgecertificeerde palmolie is verbouwd op
een manier waarbij de natuur en de dieren
die er leven worden beschermd. Ook zorgt
RSPO ervoor dat de rechten van de lokale
bevolking worden gerespecteerd en dat de
arbeiders betere leef- en werkomstandigheden krijgen. Deze RSPO-palmolie is op
4 manieren in te kopen. In alle gevallen is
de palmolie duurzamer geproduceerd, maar
er zijn verschillen in kosten en de mate van
traceerbaarheid:

• Book and Claim: de herkomst van
palmolie wordt niet bijgehouden, maar
RSPO gecertificeerde palmolieproducenten verkopen certificaten direct aan
eindgebruikers. De hiermee ‘geclaimde’
hoeveelheid gecertificeerde palmolie
wordt door de gecertificeerde producenten geproduceerd. De koper van het
certificaat kan in de praktijk dus niet gecertificeerde palmolie inkopen, maar stimuleert met de koop van certificaten wel
de verbouw van duurzamere palmolie.
• Mass Balance: de gecertificeerde olie
kan gemengd worden met niet gecertificeerde palmolie, maar er wordt door elke
partij in de keten eenzelfde hoeveelheid
gecertificeerde palmolie geproduceerd of
ingekocht als verkocht en geclaimd.
• Segregated: de gecertificeerde palmolie
komt van meerdere traceerbare gecertificeerde plantages.
• Identity Preserved: de palmolie komt
van één traceerbare gecertificeerde
plantage.
Dr. Oetker koopt op dit moment palmolie,
zowel direct (palmpitolie) als indirect (palmoliederivaten), via Book & Claim, Mass
Balance en Segregated. In de grafiek tonen
we de verdeling gebaseerd op de inkoop
van Dr. Oetker internationaal. We willen
echter in 2020 alleen nog Segregated en
Identity Preserved palmolie inkopen en
waar mogelijk de palmolie vervangen door
alternatieve grondstoffen.
Volume-aandeel palmolie naar RSPO-standaard
(Dr. Oetker internationaal)
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Graan
Graan is een belangrijke grondstof voor
Dr. Oetker. Veel van onze producten zijn gemaakt met tarwemeel. Het tarwemeel voor
onze producten komt uit Europese landen
om ons heen, voornamelijk uit Duitsland en
Frankrijk. Dit graan voldoet aan de hoge
kwaliteitseisen die wij stellen aan het meel
voor onze bakproducten.
In 2016 heeft Dr. Oetker deelgenomen
aan een nieuw Nederlands pilotproject
waarbij de graanketen wordt onderzocht.
Deelnemers aan dit project zijn The Sustainability Consortium (TSC), de Federatie
Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), graanhandelaren, molenaars
en een aantal meel verwerkende bedrijven.
Doel van het project is om meer te weten
te komen over de duurzaamheidsissues in
de graanketen en of en hoe deze aangepakt
kunnen worden. Het analysemodel van TSC
is daartoe aangepast op de graanketen en
diende als leidraad voor deze pilot. De deelnemers hebben het model, dat retailers en
merkfabrikanten internationaal (overwegen
te) gebruiken, in hun eigen keten getoetst.
De inzichten uit deze pilot kunnen het model
verder verbeteren.
De graanketen bestaat uit vele graanboeren, enkele grote collecteurs (handelaren),
en maalderijen (molenaars) die tarwe van
veel verschillende boeren mengen tot de
perfecte tarwekwaliteit. De graanketen
is een commoditymarkt en het is moeilijk
te achterhalen van welke boerderijen de
tarwe komt en daardoor ook moeilijk om de
duurzaamheid van het meel te beoordelen.
Om duurzaamheidseisen te kunnen stellen
en om de voortgang op verduurzaming
te kunnen volgen, is het van belang dat
maalderijen en handelaars weten van welke
telers zij afnemen en naast kwaliteits- en
voedselveiligheidseisen ook duurzaamheidsvragen stellen.
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In de landen waar Dr. Oetker tarwe vandaan
haalt (West-Europa), is de teeltopbrengst
per hectare zeer hoog vergeleken met OostEuropa en de VS. Er is dus minder landgebruik nodig voor eenzelfde opbrengst.
Graanproducten hebben per calorie een
relatief lage CO2-uitstoot. De Nederlandse
graansector scoort hierin ook nog eens
beduidend beter dan de internationale
TSC-benchmark. Vanwege de grote volumes die wereldwijd geteeld worden, heeft
graan echter wel een grote milieu- en sociale impact. De strategische positie van het
gewas als belangrijkste voedselvoorziening
wereldwijd en de aanwezigheid van slechts
enkele collecteurs maken grip op de keten
van groot belang om grondstofzekerheid te
borgen.
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Tonijn, zalm & garnalen
Dr. Oetker koopt wildgevangen tonijn en
gekweekte zalm en garnalen in. De traceerbaarheid van de vis die wij inkopen moet
altijd geborgd zijn.
In 2016 stapten we over op skipjack
tonijn met het keurmerk van het Marine
Stewardship Council (MSC) voor de
Dr. Oetker Big Americans en de Dr. Oetker
Tradizionale pizza’s. Visproducten met het
blauwe MSC-keurmerk bevatten vis die
verantwoord is gevangen door een
MSC-gecertificeerde duurzame visserij.
Deze visserijen staan ervoor garant dat
de vispopulatie en de ecosystemen waarvan de vissen afhankelijk zijn, gezond en
productief blijven voor de toekomst. Door
onvoldoende aanbod van MSC-gecertificeerde tonijn kunnen we op dit moment niet
al onze Big Americans pizza’s voorzien van
MSC-gecertificeerde tonijn en is de geplande uitrol in 2017 Casa di Mama lastig. Alle
niet MSC-gecertificeerde tonijn wordt wel
FAD-vrij gevangen ingekocht. (FAD staat
voor Fish Aggregation Device, zogenaamde
lokvlotten waarmee niet alleen tonijn maar
ook andere vis gelokt wordt, waardoor er
veel ongewenste bijvangst is.)

In 2016 stapten we over
op MSC-gecertificeerde
tonijn voor de Dr. Oetker
Big Americans en de
Dr. Oetker Tradizionale
pizza’s.

Het MSCkeurmerk voor
duurzaam
gevangen vis

Het ASCkeurmerk
voor
verantwoord
gekweekte vis

Eind 2016 zijn wij voor onze pizza’s ook overgestapt op ASC-gecertificeerde zalm en garnalen. Kweekvis draagt bij aan het behoud
van het wilde visbestand van deze soorten
maar kan ook voor vervuiling zorgen. Het
ASC-keurmerk is voor gekweekte vis en stelt
eisen op het gebied van verantwoord voer,
milieu (bescherming van het ecosysteem,
waterkwaliteit, energiegebruik en broeikasgasuitstoot). Ook zijn er eisen voor sociale
omstandigheden voor medewerkers van
kwekerijen. Voor het welzijn van de vissen
wordt er gelet op voldoende zuurstof in het
water, het voorkomen van ziektes en een
goed voedingsregime.

de vogelgriep is opgeheven. De beschikbare hoeveelheid vrije uitloopeipoeder staat
echter wel onder druk door de ophokplicht.
Vrij uitloopeieren zijn van kippen die overdag buiten in de open lucht kunnen lopen.
Deze kippen hebben een afwisselender leven dan scharrelkippen die alleen in de stal
kunnen scharrelen. Een klein nadeel hiervan is dat bij de productie van deze eieren
iets meer CO2 vrijkomt dan bij de productie
van scharreleieren1). Deze geringe extra
uitstoot weegt echter niet op tegen de grote
stap in dierenwelzijn, concludeert Stichting
Natuur & Milieu. Zie voor meer informatie
het advies van Stichting Natuur & Milieu2).

Eind 2016 was het volume aandeel van producten met vis dat voldoet aan het MSC- of
ASC-keurmerk 10%.

Kip

Dierenwelzijn
Eipoeder
Om het welzijn van kippen te verbeteren,
zijn we voor onze bakmixen overgestapt
van eipoeder van scharreleieren naar
eipoeder van vrije uitloopeieren. We zijn in
2016 begonnen met de bakmixen die wij in
Nederland produceren. Vanaf 2017 gaan we
ook voor de andere producten overstappen
zodra de ophokplicht naar aanleiding van

Voor de uitwerking van onze MVO-ambities
proberen we oplossingen te vinden die
passen binnen de internationale kaders
van Dr. Oetker. Vanaf begin 2016 kopen we
kippenvlees in met het 1 ster Beter Leven
keurmerk voor het Nederlandse volume van
de Pizzaburger BBQ Chicken. Dr. Oetker
pizza’s en Pizzaburgers worden in Duitsland
gemaakt en zijn bestemd voor meerdere
landen. Daarom kunnen we het Nederlandse Beter Leven Keurmerk niet op de verpakking plaatsen. Voor een diervriendelijkere
kippenindustrie is het echter belangrijk om
de vraag naar Beter Leven gecertificeerd
vlees te vergroten. Daar draagt Dr. Oetker
Nederland op deze manier aan bij.

Volume aandeel producten met eipoeder dat voldoet aan minimaal
vrije uitloop (van totaal volume producten met eipoeder)
95%

100%

86%

Resultaten
Doelstellingen

50%

0%

0%

2014

2015

1) ABN AMRO sectorrapport ‘Pluimveehouderij, op de
2016

2017

2020

golven van verandering’ (http://tinyurl.com/jv4yd8n)
2) https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/
uploads/2016/02/duurzame-eieren.pdf
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Milieuvriendelijkheid verpakkingen
Verpakkingen zijn onmisbaar voor onze producten. Dozen en zakjes beschermen het
product en garanderen de kwaliteit, smaak
en voedselveiligheid. We gebruiken voor
onze producten zo min mogelijk verpakkingsmateriaal en beperken onze impact
op het milieu waar mogelijk. Dat doen we
volgens deze 3R-methode:
• Reduce: verminderen van
verpakkingsmateriaal.
• Recycle: zorgen voor recyclebare
verpakkingen.
• Renew: gebruiken van hernieuwbare
verpakkingsmaterialen.

Op bezoek bij de
vrije uitloopkippen

Recycle
We werken aan recycling door verpakkingen
te gebruiken die gescheiden weggegooid
kunnen worden en daarmee ter recycling
kunnen worden aangeboden.

Hoeveelheid verpakkingsmateriaal per jaar (in ton)

52,1

3
22
75

522

40,7

3
23
71

2
18
65

Overig

575

636

Glas

40,8

Aluminium
Plastic
Karton/papier

Reduce
De meeste van onze producten zitten in
een kartonnen verpakking. Deze maken we
zo klein mogelijk. 40 van onze bakmixen
hebben in 2014 een kleinere verpakking
gekregen. En als in een product maar
één binnenzakje zit, printen we hier niet
meer op wat erin zit. Zo kunnen we het
zakje voor meerdere producten gebruiken
en voorkomen we materiaalverspilling.
Verpakkingen worden in omdozen op
pallets naar de supermarkten vervoerd.
De stapel omdozen op pallets verlijmen wij
en omwikkelen wij meestal niet met folie.
Indien toch folie nodig is, gebruiken wij een
minimale foliedikte. In 2016 bedroeg de
totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal
7.800 ton. Dit is iets hoger dan in 2015
(7.740 ton) doordat we in 2016 meer producten verkocht hebben en doordat we
bij sommige producten een barrièrelaag
hebben toegevoegd in de verpakking (zie
toelichting voedselveiligheid).
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Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer.

Renew
Ten aanzien van ‘Renew’ willen we dat onze
papieren verpakkingen van hernieuwbare
bronnen afkomstig zijn, namelijk papier met
het keurmerk van de Forest Stewardship
Council (FSC). Karton en papier met het
FSC-mix label bestaat uit een combinatie
van materiaal uit verantwoord beheerde
bossen en/of gerecycled materiaal. Sinds
1 augustus 2016 kopen we voor de verpakkingen en omdozen van de producten
die wij in Leeuwarden produceren alleen
nog maar FSC-gecertificeerd papier in.
Momenteel houden we ons bezig met het
overzetten van de overige verpakkingen.
Het keurmerk zal dan ook op steeds meer
verpakkingen te zien zijn. Uiteraard maken
wij wel eerst de verpakkingen op waar het
keurmerk nog niet op staat.

Volume aandeel producten met FSC-gecertificeerde verpakking
(van totaal volume producten met papieren verpakkingen)
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Wij gaan onze aandacht nu met name
richten op de verdere verduurzaming
van het assortiment dat wij niet zelf
produceren, maar dat door Dr. Oetker
fabrieken in andere landen of door
externe leveranciers wordt gemaakt.

Uitdagingen
De meest duurzame keuze ligt niet altijd
voor de hand. Aan verpakkingen worden
steeds meer eisen gesteld, bijvoorbeeld wat
betreft barrière-eigenschappen. Het voldoen aan deze eisen gaat niet altijd samen
met een lagere impact op het milieu.
Ook hebben de veranderende wensen van
retailers invloed op onze keuzes. Zij hebben
bijvoorbeeld behoefte aan meer ‘shelfready’ verpakkingen. Dit zijn omdozen die
rechtstreeks het schap in kunnen en waaruit
de consument zelf zijn product kan pakken.
En kleinere supermarkten wensen minder
producten in een omdoos (i.v.m. minder
schapruimte) waardoor meer omdoosmateriaal per consumentenproduct nodig is.
Dr. Oetker Nederland gebruikt dubbel stapelbare pallets. Deze pallets zorgen ervoor
dat de capaciteit van onze trucks volledig
wordt gebruikt. Dat leidt tot minder CO2uitstoot. Maar de dozen die we hiervoor
nodig hebben, zijn van dikker karton en
hiervoor is meer papier nodig.

Wat gaan we doen in 2017 en erna?
De afgelopen jaren hebben we ons gefocust
op de verduurzaming van de producten die
wij zelf in Nederland produceren. Dit blijven
wij de komende jaren voortzetten. Daarnaast gaan wij onze aandacht met name
richten op de verdere verduurzaming van
het assortiment dat wij niet zelf produceren, maar dat door Dr. Oetker fabrieken in
andere landen of door externe leveranciers
wordt gemaakt. Voor het verduurzamen
van bijvoorbeeld de ingrediënten van onze
pizza’s moeten we samenwerken met onze
collega’s in andere landen omdat deze
pizza’s voor meerdere landen tegelijk worden gemaakt.
Wij blijven kijken naar mogelijkheden om
onze hoeveelheid verpakkingsmateriaal te
beperken. Daarnaast willen wij het percentage verpakkingen dat na gebruik geschei-
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den weggegooid kan worden verhogen.
Verpakkingen, zoals de pannenkoekmix,
waarbij nu de binnen verpakking aan de buiten verpakking vastzit, gaan we aanpassen
zodat gescheiden weggooien makkelijker
wordt. Om deze producten te kunnen produceren, schaffen we een nieuwe machine
aan en we verwachten deze eind 2017 in
gebruik te kunnen nemen.
Tevens gaan we in 2017 de glazen potjes
van de Dr. Oetker decoraties omzetten naar
plastic potjes met een veel lager gewicht (13
versus 85 gram) en daardoor minder milieubelasting tijdens het transport. Bovendien is
het gescheiden weggooien van plastic voor
consumenten inmiddels gewoon geworden,
net als van glas. Omdat straks de hele
verpakking uit plastic bestaat, wordt het
recyclen nog makkelijker.

Een wegwerpverpakking van Polyethyleentereftalaat (PET) levert volgens Milieu
Centraal minder milieubelasting op dan een
glazen wegwerpvariant zodra hij minder
dan zes keer zo zwaar is3). Onder wegwerp
wordt verstaan dat er geen statiegeld op zit.
Tot slot willen we de papieren verpakkingen
van producten die in andere Dr. Oetker
landen of door externe leveranciers worden
geproduceerd, ook omzetten naar FSCgecertificeerd papier. Doordat dit in andere
landen nog minder gebruikelijk is, staan de
kosten vaak niet in verhouding tot de kosten die wij voor FSC-gecertificeerd papier
in Nederland maken en wordt de Supply
Chain voor ons complexer. Dit gaat dus nog
niet zonder slag of stoot.

3) https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/plastic/
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Voedingswaarde en
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Uiteraard kijken wij kritisch naar de voedselveiligheid en voedingswaarden
van onze producten. Het merk Dr. Oetker staat immers voor kwaliteit
en genieten.

Voedselveiligheid
Voedselveiligheid
is
een
belangrijk
aandachtspunt binnen alle Dr. Oetker
fabrieken. Hiervoor is een voedselveiligheidssysteem opgezet. In 2015 is dit systeem geüpdatet naar de ISO 22000 norm,
een internationaal systeem voor voedselveiligheid, en hebben we het certificaat behaald. Daarnaast is onze productielocatie
extern gecertificeerd voor HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points). Alle
producten die wij op de markt brengen,
worden geproduceerd in fabrieken die
erkend zijn volgens het Global Food Safety
Initiative (GFSI).
Een belangrijk onderdeel van voedselveiligheid is een goede en snelle traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct.
Dr. Oetker gebruikt een informatiesysteem
waarmee de afzonderlijke productieprocessen en meetgegevens nauwkeurig worden
bekeken. Dit betekent dat alle stappen in
de productie worden gevolgd om potentiële
gebreken te voorkomen.
Uitdaging
Verpakking speelt een belangrijke rol op
het gebied van de veiligheid. Het moet
voldoen aan de hoge hygiënische normen

en voldoende bescherming bieden voor
het product. Dr. Oetker neemt al meer dan
vijf jaar maatregelen om de overdracht
van koolwaterstof residuen (zogenaamde
MOSH/MOAH) van verpakking naar voedingsmiddelen te voorkomen. Bijvoorbeeld
door het gebruik van minerale olie-vrije
drukinkten en het gebruik van dunne
films met barrièrefunctie. Bij een gebrek
aan wettelijke voorschriften op dit gebied,
voeren we zelf intensieve tests uit en zijn
we actief in interdisciplinaire werkgroepen.
Bij de Dr. Oetker fabriek in Duitsland is in
het voorjaar 2016 een koolwaterstofanalysefaciliteit geïnstalleerd om residuen in
grondstoffen te kunnen identificeren.
Om te voorkomen dat minerale oliën van
papieren verpakkingen in het product komen, hebben we een plastic barrièrelaag
aangebracht aan de binnenzijde van de
verpakking. Dit veroorzaakt echter wel
een stijging in het gebruik van plastic
verpakkingsmateriaal. Alle verpakkingen
voor onze productie in Leeuwarden zijn nu
voorzien van een barrièrelaag indien nodig.
Voor enkele producten die uit Dr. Oetker
fabrieken in andere landen komen, lopen
nog testen om te beoordelen of een barrièrelaag nodig is en hoe dit aangebracht
kan worden.
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Voedingswaarde
Dr. Oetker staat voor genieten. Lekker eten
en bewuste voeding gaan goed samen in
een evenwichtig voedingspatroon met voldoende lichaamsbeweging waarbij op een
gezonde energiehuishouding wordt gelet.
Dr. Oetker adviseert consumenten gevarieerd en evenwichtig te eten. Een eenzijdig
eetpatroon is altijd een risico voor de gezondheid. Niet een enkel product maar het
totale voedingspatroon is doorslaggevend
voor de gezondheid van mensen.
Uiteraard kijken wij kritisch naar de
voedingswaarden van onze producten,
zowel bij de ontwikkeling van nieuwe producten als in bestaande recepturen. We
verlagen de hoeveelheid zout, verzadigd
vetgehaltes, suiker en aantal calorieën
per portie van onze producten. Dit doen
we stapsgewijs om de consument te laten
wennen en zo een goede smaak te kunnen waarborgen. Uit marktonderzoek is
gebleken dat consumenten de producten
anders afkeuren of bijvoorbeeld zelf zout
gaan toevoegen. Bij nieuwe introducties
van bakmixen wordt waar mogelijk al geen
of zo min mogelijk zout toegevoegd.

Onze resultaten van de afgelopen
jaren voor Dr. Oetker:

• In 2016 hebben we Dr. Oetker Yoghurttaart geïntroduceerd, een variant op
onze bekende Kwarktaart. Deze frisse
Yoghurttaart heeft een krokante muesli
kruimelbodem en bevat 7% minder kilocalorieën en 15% minder suiker dan de
Kwarktaart naturel.
• In onze Dr. Oetker kwarktaarten hebben
we in 2015 het ongezondere geharde vet
vervangen door ongehard vet waarmee
alle transvetzuren eruit zijn gehaald.
• Tussen 2010 en 2015 hebben we de
hoeveelheid zout in onze pizza’s voor de
Retail met gemiddeld 15% verminderd.
• In onze Paula toetjes hebben we in
2014 en 2015 de hoeveelheid suiker in
totaal verlaagd met 4%. In 2016 hebben
we nog eens 3% suikerreductie door-
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gevoerd. Naast de Paula toetjes van
125 gram, bieden we ook de keuze voor
Paula Mini met een kleinere portiegrootte
van 50 gram.

Onze resultaten van de afgelopen
jaren voor Koopmans:

• In het voorjaar van 2016 hebben we de
lekker frisse Koopmans Yoghurtcake op
de markt gebracht. Deze cake wordt, zoals de naam al zegt, bereid met yoghurt
in plaats van boter. Hierdoor is de cake
niet alleen heerlijk luchtig maar bevat het
ook minder verzadigd vet dan reguliere
cake gebakken met boter. Zo bevat de
Yoghurtcake 40% minder calorieën en
5 keer minder verzadigd vet dan de
Boerencake.
• Binnen onze hartige mixen hebben we in
2016 Koopmans Pizzabodem Volkoren
geïntroduceerd waarmee je een heerlijke
pizzabodem kunt maken die je zelf kunt
beleggen. Deze bodem gemaakt van
volkoren tarwe is van nature vezelrijk.
Het bevat ruim 3,5 keer meer vezels dan
de Pizzabodem Italiaans.
• Eind 2016 hebben we Koopmans Oviebollen geïntroduceerd. Een Oviebol is
een oliebol gebakken in de oven. Dat
is lekker makkelijk, en minder vet dan
een reguliere oliebol. Een Oviebol bevat
per 100 gram de helft minder verzadigd
vet en 12,5% minder calorieën dan een
reguliere oliebol. Daarbij is de portie ook
nog eens kleiner. Door de bakwijze is
een gemiddelde Oviebol 35 gram, terwijl
een reguliere oliebol gemiddeld 40 gram
is. Bovendien is geen frituurolie meer
nodig, hetgeen beter is voor het milieu.
• In de Koopmans pannenkoekmixen voor
het supermarktkanaal hebben we tussen
2008 en 2015 het toegevoegde zout
verlaagd met gemiddeld 12%. Daarnaast
is het zout in de mixen nu op basis van
kalium in plaats van natrium. Zout bevat
natrium en het advies van het Voedingscentrum is om minder zout te eten omdat
het natrium bevat. Door deze initiatieven
is het natriumgehalte gemiddeld gedaald
met 50%.
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• In 2015 introduceerden we Koopmans
Pannenkoeken Volkoren. Deze volkoren
pannenkoeken, met 50% haver, bevatten
drie keer zo veel vezels als de Koopmans
Pannenkoeken Origineel.
• In de Koopmans broodmixen hebben we
tussen 2009 en 2015 het zoutgehalte
verlaagd met gemiddeld 20%.

Wat gaat we doen in 2017 en erna?

Ook calorieën in onze producten zijn een
aandachtspunt. Naast de vanuit wetgeving
verplichte vermelding van de voedingswaarde per 100 gram, geven wij ook de
voedingswaarde per portie weer op de
verpakking. Dat is voor onze gebruikers
duidelijker.

We ontwikkelen normen voor hoeveelheid
zout, verzadigd vet, suiker en het aantal
calorieën per portie. We houden daarbij
rekening met de wensen en het aanbod
in de markt, de normen van de Federatie
Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI) en algemene voedingsrichtlijnen
van de Gezondheidsraad.

Geen AZO-kleurstoffen
Ten aanzien van het gebruik van kleurstoffen gebruiken we niet de zogenoemde
AZO-kleurstoffen of ‘Southampton Six’.
Dit is een groep kleurstoffen waarbij wetenschappers het nog niet eens zijn over
de gezondheidseffecten. Zo zou er een
koppeling tussen deze kleurstoffen en
hyperactiviteit en ADHD kunnen zijn.

Daarnaast geven we op onze verpakkingen aan welke ingrediënten erin zitten die
de meest voorkomende voedselallergieën
kunnen veroorzaken. Deze allergenen
staan dikgedrukt en in hoofdletters in de
ingrediëntenlijst.

Voor de internationale producten doen
we dit in overleg met ons hoofdkantoor in
Duitsland. Voor pizza’s zijn door het hoofdkantoor al zoutnormen opgesteld tot 2022.
In de komende jaren gaan we producten
stapsgewijs aanpassen zodat we voldoen
aan die vastgestelde normen. Bij het verbeteren van de voedingswaarden geven
we voorrang aan pizza’s en verse toetjes
omdat die door de meeste mensen vaker
worden gegeten dan bakproducten.

Aandacht voor voedselallergieën
In 2016 hebben we diverse glutenvrije producten geïntroduceerd. Zo bieden we nu:
• Dr. Oetker Ristorante glutenvrij
Mozzarella
• Dr. Oetker Ristorante glutenvrij Salame
• Koopmans Pannenkoeken glutenvrij
• Koopmans Zelfrijzend Amandelbakmeel

Maar ook voor bakproducten blijven we
stappen zetten. Middels marktonderzoek
testen wij hoeveel suiker wij kunnen verminderen. Zo gaan wij vanaf halverwege
2017 minder suiker toevoegen aan de
Koopmans Appeltaart.

diverse
In 2016 hebben we
n
glutenvrije producte
geïntroduceerd.
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We willen onze hoeveelheid afval verminderen en zorgen dat afval
gescheiden weggegooid wordt. Zo kan het gerecycled worden.

Tegengaan voedselverspilling
Meel is met 158 ton de grootste bron van
afval in onze fabriek. Dit komt neer op 1%
van ons productievolume. Wij willen dit in
2020 verminderd hebben met 20%. Ons
meelafval ging in het verleden naar de
biovergisting voor het maken van energie.
In 2016 zijn we echter overgestapt op een
hoogwaardigere oplossing: het verwerken
van meelafval tot veevoer. Door levensmiddelenafval te verwerken tot veevoer, is
minder landbouwgrond, water en energie
nodig voor het verbouwen van veevoer.

bron van
Meel is de grootste
Sinds 2016
afval in de fabriek.
fval tot veevoer.
verwerken we meela

Uitdaging
De kwaliteit van ons product staat voorop.
Dit zorgt voor afval van afgekeurde producten. Om voedselverspilling tegen te gaan,
zorgen we er sinds 2015 voor dat meer
meel van afgekeurde producten terug het
proces in kan als grondstof. Dit is echter
een handmatig, arbeidsintensief proces. In
2016 is de hoeveelheid meelafval ten opzichte van ons productievolume gestegen.
Dit komt voornamelijk doordat we het meelafval beter scheiden van het restafval waardoor het gemeten volume meelafval groter
wordt. Een andere reden is dat sommige
producten die niet aan onze kwaliteitseisen
voldoen voorheen bij onze distributeur werden weggegooid. Sinds 2016 worden die bij
ons weggegooid zodat het meel verwerkt
kan worden tot veevoer.

Minder afval en meer scheiden

Meelafval
1,00%
0,90%

0,95%

Resultaten
0,80%

meelafval in ton
Resultaten %

0,70%

meelafval van
productievolume
141
ton

2014
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112
ton

2015

Doelstellingen %

158
ton

meelafval van
productievolume

2016

2017

2020

Wij scheiden gft-afval, papier, plastic, hout
en chemisch afval, het overige is restafval.
In 2016 werd 76% van het afval gescheiden
weggegooid (2015: 65%). Ons afval wordt
als volgt verwerkt:
• Gft-afval uit Leeuwarden ging naar de
bio vergisting, gft-afval uit Amersfoort
wordt gecomposteerd.
• Papier en plastic wordt gerecycled.
• Hout wordt gerecycled.
• De verwerking van chemisch afval hangt
af van het soort chemisch afval.
• Restafval wordt verbrand.

In 2016 produceerden we in totaal 15%
meer afval dan in 2015 (363 versus 315
ton). Dit komt vrijwel volledig door de
toename in het gemeten meelafval van de
fabriek. Restafval is onze tweede grootste
afvalstroom. Hierin hebben we door betere
scheiding een afname weten te realiseren
van 22% ten opzichte van 2015. Wij beperken het papierafval op kantoor door minder
te printen. In 2016 hebben we 13% minder
printpapier ingekocht dan in 2015. Consumentenverpakkingen worden verpakt in een
kartonnen omdoos bij ons aangeleverd.
Wij sturen de omdozen terug naar onze
omdoosleverancier voor hergebruik.
De Weggooiwijzer
Wij vinden het belangrijk dat ook ons verpakkingsmateriaal na gebruik op de juiste
manier wordt gescheiden. Alleen zo kan het
gerecycled worden. Voor onze gebruikers
is het echter niet altijd direct duidelijk welke
verpakking bij welke afvalstroom hoort.
Daarom plaatsen wij de Weggooiwijzer op
onze verpakkingen. De Weggooiwijzer is
ontwikkeld door onder andere Nedvang
(een organisatie die de inzameling en
recycling van verpakkingsafval stimuleert)
en Milieu Centraal (voorlichtingsorganisatie over energie en milieu in het dagelijks
leven).

Hoeveelheid afval (in ton)
Hout

0,5

0
0

105

Papier en plastic

116

Gft
Restafval

92

Doelstelling
Restafval

141

113

160

112

110

86 107

80

68

2014

2015

2016

2017

2020

Percentage verpakkingen waar de Weggooiwijzer op staat
95%

Resultaten puur
Nederlandstalige
verpakkingen

60%

29%
16%

Resultaten
alle verpakkingen

Doelstelling puur
Nederlandstalige
verpakkingen

40%
35%
23%

0%
2014

2015

2016

2017

2020

In 2014 zijn we gestart met het plaatsen van
de Weggooiwijzer op onze verpakkingen.
Dit gaat stapsgewijs, omdat we de verpakkingen uit onze voorraad (zonder Weggooiwijzer) eerst willen opmaken.
In het geval van internationale verpakkingen, zoals pizza’s, willen we dat de Weggooiwijzer in ieder geval online te vinden is,
en waar mogelijk ook in het Nederlandstalige vakje op de verpakking.

Wat gaat we doen in 2017 en erna?
Wij blijven ons richten op het terugdringen
ons meelafval in de fabriek om voedselverspilling zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarnaast focussen we ons op het verminderen van restafval.

De Weggooiwijzer
helpt bij het op
de juiste manier
scheiden van
verpakkingsmateriaal
na gebruik.

33

Energiemanagement

Energiemanagement

Ons energiemanagement is gericht op het gebruik van minder energie,
groene stroom en energiezuinig transport.

Energiegebruik

Energiegebruik (in GJ) productielocatie Leeuwarden
Aardgas

We streven ernaar onze productielocatie
steeds energie-efficiënter en groener te
maken. Ons totale energiegebruik in 2016
was 4.311 gigajoule (GJ) (2015: 4.189 GJ).

149
0

Stroom van eigen

146
43

142
0

zonnepanelen
Externe groene
stroom

Gas
Gas wordt alleen gebruikt voor de verwarming van onze panden. Het daadwerkelijke
verbruik is daardoor sterk afhankelijk van het
weer. Voor het productieproces zelf is geen
verhitting nodig. Voor het gas dat we verbruiken, compenseren we vanaf begin 2016 de
CO2-uitstoot door middel van emissiecertificaten. Met een emissiecertificaat betaal je
een bedrag per ton CO2-uitstoot dat geïnvesteerd wordt in CO2-besparende projecten.

2014

2015

4.122

2016

tot het productievolume) in onze productielocatie Leeuwarden
Resultaten
7,4%

7,4%
7,1%

Sinds 2016 draait onze fabriek in Leeuwarden volledig op groene stroom. Ter referentie, het aandeel groene stroomverbruik
in heel Nederland was 11,6% in 20154. We
kopen windenergie die wordt opgewekt door
de Noord-Hollandse windmolen De Groet
in Lutjewinkel. Tevens installeerden we in
2016 275 zonnepanelen op het dak van de
fabriek. Daarmee kunnen we ongeveer 5%
van onze energiebehoefte zelf opwekken.

2014

2015

7,1%

2016

Doelstellingen

7,3%
7,0%

2017

2016 hebben doorgevoerd is het plaatsen
van HR++ beglazing in Amersfoort. Ook
werd de verlichting in ons magazijn in Leeuwarden vervangen door ledverlichting. Dit
is niet alleen zuiniger; het creëert ook nog
eens beter licht en zicht.

4) Hernieuwbare energie in Nederland 2015, CBS, 2016, pagina 19
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4.046

Elektriciteitsefficiëntie (hoeveelheid verbruikte elektriciteit in verhouding

Elektriciteit

Voor ons productieproces is met name
elektriciteit nodig (1.157.036 kilowattuur
in 2016). Om energiezuiniger te kunnen
werken is in 2016 een energie audit (EED)
gedaan. Een van de maatregelen die we in

4.232

2020

Milieuvriendelijkheid transport
Vanuit onze fabriek in Leeuwarden worden
de producten naar het distributiecentrum
van onze logistiek dienstverlener gebracht.
Van daaruit worden de bakmixen ge
transporteerd naar de distributiecentra van
onze klanten in Nederland. Door het transportproces efficiënt en zuinig in te richten,
kunnen we onze CO2-uitstoot reduceren.
In de contracten met onze vervoerder staan
milieuafspraken opgenomen. Onze producten worden zoveel mogelijk vervoerd met
extra grote vrachtwagens (LZV’s), waardoor
minder vrachtwagens nodig zijn en brandstof
wordt bespaard. Vaak zijn de vrachtwagens
gecombineerd beladen met producten
van andere producenten. Zo zorgen we
ervoor dat trucks niet halfvol beladen rijden.
Daarnaast hebben we pallets in gebruik die
dubbel stapelbaar zijn (1.20 meter in plaats
van 1.60 – 1.80 meter hoog) wat de beladingsgraad nog verder omhoog brengt.
Een deel van de vrachtwagens rijdt op
aardgas en alle vrachtwagens zijn Greenstar Euro 5 en 6 vrachtwagens. Dit zijn
strenge euronormen ten aanzien van de
hoeveelheid uitlaatgassen die luchtvervuiling veroorzaken.
Het vervoer van vriesversproducten uit
onze fabriek in Duitsland is voor Dr. Oetker
Nederland de grootste stroom producten. De
producten gaan direct van de fabriek naar de
distributiecentra van onze klanten, hierdoor
worden zo min mogelijk kilometers afgelegd.

ters per trein afgelegd, in 2016 was dit 37%
(door de medewerkers zonder leaseauto).
Een deel van onze medewerkers maakt
gebruik van een leaseauto. Ons lease- en
bedrijfsautobeleid schrijft voor dat nieuwe
leaseauto’s energielabel A of B moet hebben. We monitoren het brandstofverbruik
van de leaserijders (2016: 1:17) en stimuleren ze zuinig te rijden (doel 2017: 1:18). In
2016 hebben de buitendienstmedewerkers
een theoretische opfrissing gekregen van
een eerdere training zuinig rijden.

Een deel van de vr
achtwagens
rijdt op aardgas
en alle
vrachtwagens zijn
Greenstar
Euro 5 en 6 vracht
wagens.

Om het reizen te verminderen hebben we
op alle locaties videoconferencing faciliteiten. Vaak is het namelijk niet nodig elkaar
fysiek te zien en is een afspraak op afstand
afdoende. Dit bespaart weer brandstof.

Klimaatneutraal ondernemen
Wij hebben onze directe (eigen) uitstoot van
broeikasgassen berekend van aardgas en
het reizen van medewerkers (scope 1) en
de indirecte uitstoot van de door ons ingekochte elektriciteit (scope 2). Dit hebben we
in CO2-equivalenten berekend waarbij we
de website CO2emissiefactoren.nl als bron
voor de emissiefactoren hebben gebruikt.
Onze totale uitstoot van broeikasgassen in
scope 1 en 2 was 410 ton CO2-equivalenten
(2015: 907).
Uitstoot broeikasgassen (in ton CO2-equivalenten)
Scope 1: Aardgas
Scope 1: Mobiliteit

Energiezuiniger reizen

100

Wat voor het vervoer van onze producten
geldt, is niet anders voor onze medewerkers.
Daarom stimuleren wij onze medewerkers
groener te reizen. We willen het gebruik
van de auto de komende jaren terugdringen
door medewerkers te stimuleren met het
openbaar vervoer of de fiets te reizen. In
2015 werd nog 6% van de dienstreiskilome-

228

212

695

662

Scope 2: Elektriciteit

118

127
204
79

2014

2015

2016
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Intensiteit broeikasgassen scope 1 + 2 (in ton CO2-equivalenten/fte)
7,57

7,56

hun CO2-uitstoot te beperken. Vanwege de
internationale klimaatafspraken gemaakt op
de klimaattop in Parijs in 2015, is hier ook
groeiende aandacht voor.

Wat gaan we in 2017 doen en erna?
Natuurlijk willen wij onze CO2-uitstoot
blijven verminderen. Dit sluit aan bij de
internationale klimaatafspraken en bij
de plannen van Nederland om in 2050
klimaatneutraal te zijn. Hiertoe hebben we
verschillende initiatieven.

3,14

2014

2015

2016

Aandeel CO2-uitstoot per fase van de levenscyclus
Productie grondstoffen
Productie pizza
Productie

33%

verpakkingsmateriaal
Distributie
53%

6%
4%
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Gebruik door de consument
(vriezer en oven)

4%

Wij vinden het
de taak van alle
schakels in de
keten om hun
CO2-uitstoot te
beperken.

De energie-efficiëntie in onze fabriek heeft
uiteraard altijd onze aandacht. Naar aanleiding van de energie audit staan een aantal
maatregelen gepland, zoals: de lekdetectie
van perslucht, onderzoek naar optimale
mengtijden voor de bakmixen, gebruik restwarmte van compressoren en verbetering
isolatie van het dak.

Doordat we in 2016 zijn overgeschakeld
op groene stroom, hebben we in scope 2
een CO2-reductie weten te realiseren van
583 ton CO2-equivalenten t.o.v. 2015.
Naast onze directe CO2-uitstoot, is het ook
interessant om te weten wat de klimaatimpact is van onze producten. Voor ons meest
verkochte product, de salamipizza, is een
zogeheten levenscyclusanalyse (LCA)
gedaan door Öko-Institut e.V. Hieruit blijkt
dat de totale uitstoot van grondstof tot
bereiding tussen de 556 en 610 gram CO2equivalenten ligt per 100 gram pizza. In het
taartdiagram zie je de bijdrage per fase van
de levenscyclus. De productie van grondstoffen heeft met 53% de meeste impact.
Waarmee de pizza is belegd, bepaalt voor
een groot deel de CO2-footprint. Kaas en
varkensvlees hebben een hoge bijdrage. Of
een pizza diepgevroren, vers of zelfgemaakt
is, maakt niet zo veel verschil. Wij vinden
het de taak van alle schakels in de keten om

We willen onze collega’s stimuleren
energiezuiniger te reizen. Daartoe stellen we
NS Businesscards beschikbaar voor medewerkers die met de trein naar het werk willen
komen. Ook stellen we NS Businesscards
beschikbaar voor het maken van dienstreizen, zodat onze medewerkers bijvoorbeeld
makkelijk tussen Amersfoort en Leeuwarden
kunnen reizen. Tevens gaan we onderzoeken
of we de buitendienstactiviteiten efficiënter
kunnen gaan inrichten om daarmee kilometers te verminderen. Tot slot gaan we in 2017
voor al onze medewerkers een workshop
veilig en energiezuinig rijden organiseren.
Met deze initiatieven willen we het percentage treinkilometers van dienstreizen verhogen
en de totale CO2-uitstoot reduceren.
Om de klimaatimpact van onze producten
te verminderen, moeten we nauw samenwerken met onze leveranciers en onze
Dr. Oetker collega’s in andere landen. We
beginnen met onze eigen productie en met
onze directe leveranciers. Zo worden de
producten in Nederland gemaakt met groene stroom, worden steeds meer verpakkingen van FSC-gecertificeerd papier gemaakt
en worden onze producten energiezuinig
vervoerd.

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden
Als familiebedrijf staan mensen bij ons centraal. De veiligheid en gezondheid
van onze medewerkers is prioriteit nummer één. We creëren daarom
prettige, veilige en gezonde werkplekken, in de fabriek en op kantoor.

Bij Dr. Oetker werken we volgens het credo
‘Met passie op koers’. De manier waarop we
willen werken is samengevat in de volgende
kernwaarden: Kwaliteit, Overtreffen, Eigen
verantwoordelijkheid, Resultaatgericht en
Samenwerken. In aansluiting op onze slogan ‘Kwaliteit is het beste recept’, streven
we altijd naar 100% kwaliteit.
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Door slim naar processen
te kijken, ontdekken we
nieuwe, veiligere manieren
van werken.

Daarnaast hanteren we ook een gedragscode met als doel de vereisten waaraan
medewerkers moeten voldoen transparant
en duidelijk te maken. De gedragscode
beschrijft onderwerpen als: milieubescherming, het gedrag van medewerkers
onderling en naleving van de wet zoals
concurrentie- en antitrustwetgeving, corruptiewetten, en privacy- en gegevensbescherming. Wat betreft milieubescherming
hebben alle medewerkers het doel zo
behoedzaam mogelijk om te gaan met natuurlijke hulpbronnen, gevaren voor mens
en milieu te vermijden en alle procedures
en processen continu te verbeteren om
milieubelasting verder te verminderen.
Het zijn onze mensen die dagelijks op de
werkvloer het verschil maken. Om hen te
ondersteunen, hebben we in 2016 een aantal ISO 14001-trainingen georganiseerd. In
deze training werd dit jaar extra aandacht
geschonken aan explosiegevaar, veiligheid
en communicatie. Ook werd een overzicht
gegeven van de maatregelen die genomen
moeten worden om de doelstellingen te
halen.

Onze medewerkers
In 2016 werkten bij Dr. Oetker Nederland
140 werknemers, waarvan 89 mannen en
51 vrouwen. Daarvan hadden 131 medewerkers een vast contract en 9 een tijdelijk contract. 41 medewerkers werkten in deeltijd.
78% van onze werknemers vallen onder de
cao. Naast de werknemers bij ons in dienst,
huurden we tijdelijke uitzendkrachten in
voor de fabriek in Leeuwarden. We hadden
daarvoor een pool van zo’n 20 personen.
Hoeveel uitzendkrachten we nodig hebben,
hangt af van de productieplanning. De ene
dag waren het twee uitzendkrachten, de
andere dag twaalf.
Medewerkers blijven relatief lang bij ons
werken. 44% van de Nederlandse werknemers werkt al 10 jaar of langer dan
bij Dr. Oetker. In 2016 was 33% van de
Nederlandse werknemers ouder dan
50 jaar. Het verloop in 2016 was 8.5%,
versus 8% in 2015 en 7% in 2014.

Medewerker Betrokkenheid
Onderzoek
De medewerkers van Dr. Oetker, die dag in
dag uit zorgen voor onze lekkere producten, zijn op hun best als ze het naar hun
zin hebben op hun werk. In 2016 hebben
we ons derde Medewerker Betrokkenheid
Onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten
hiervan geven ons meer inzicht in hoe onze
werknemers het ervaren om bij Dr. Oetker
te werken, hun betrokkenheid en wat verbeterd zou kunnen worden. Daarmee kunnen
wij nog beter voorzien in de behoeften van
onze medewerkers.
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“Omdat wij door het opschuiven van de
pensioenleeftijd steeds langer moeten
doorwerken en de wereld om ons heen in rap
tempo digitaliseert, richten wij onze pijlen op
duurzame inzetbaarheid om medewerkers
daarop voor te bereiden.”
Rene Dol
HR Manager Dr. Oetker Nederland

De belangrijkste zaken die positief werden
gewaardeerd, zijn:
• Er is een hoge mate van betrokkenheid
binnen de organisatie;
• De organisatie heeft een goed imago en
hoog aanzien bij het algemene publiek;
• Medewerkers zijn over het algemeen positief over de doelen en de communicatie
hieromtrent;
• De ontwikkeling van medewerkers wordt
zeer goed gewaardeerd.

Een veilige en gezonde
werkomgeving

Verbeterpunten die onze aandacht nodig
hebben, zijn:
• Fysieke arbeidsomstandigheden op
kantoor (zoals ventilatie, temperatuur en
ruimte om te werken);
• Er is een deel van de organisatie dat zich
minder ondersteund voelt;
• Leidinggevenden die richting geven en
faciliteren.

Ongevallen

Voor het eerste verbeterpunt zijn al een
aantal acties doorgevoerd. Zo heeft het
kantoor in Amersfoort er een halve verdieping bij gekregen en heeft een interne
verhuizing plaatsgevonden waardoor medewerkers meer ruimte hebben. Ook is de
luchtcirculatie verbeterd en zijn er heldere
ramen geplaatst.
Voor de onderste twee verbeterpunten gaat
elke leidinggevende met zijn/haar team bespreken waar ze mee willen stoppen, waar
ze mee moeten doorgaan en waar ze mee
willen starten. In deze gesprekken wordt
ook ingegaan op de specifieke verbeterpunten die voor dat team gelden.
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In 2016 waren er zestien kleine ongevallen
zoals snijwonden en uitglijden of vallen.
Daarnaast waren er twee ongevallen met
verzuim tot gevolg. De incidenten worden
gemonitord per afdeling en per type werkzaamheid. Per ongeval is de oorzaak achterhaald en indien nodig zijn maatregelen
getroffen om herhaling te voorkomen.

Kleine ongevallen
(zoals snijwonden
en vallen)
Ongevallen met
verzuim tot gevolg
16

16
8
1
0
2014 5

2

1
0
2015

0
2016

5) Tot en met 2014 registreerden we alleen de ongevallen in Leeuwarden

Regelmatig voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit om te bekijken
of we op de goede weg zijn. Verbeterpunten
die uit deze analyse komen, pakken we op
en laten we toetsen. Ongeveer één op de
vijf medewerkers heeft een actieve rol op
het gebied van gezondheid en veiligheid
zoals lid van een RI&E-commissie of als
bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Dodelijke ongevallen

Arbeidsomstandigheden

We investeren continu in veiligheid en
betere machines in onze fabriek. Door slim
naar processen te kijken, ontdekken we
nieuwe, veiligere manieren van werken. De
focus ligt uiteraard op het veilig, schoon en
netjes werken in en om de fabriek. Bewustwording van de individuele medewerker
is hierbij erg belangrijk. Daar werken we
continu aan.

Een ergonometrist bezoekt de fabriek om
te bekijken of men bijvoorbeeld wel op de
juiste manier tilt. Om de vitaliteit te verhogen
hebben we een regeling voor sporten bij
een sportschool en een fietsplan. Daarnaast
financieren we ook deelname aan sporttoernooien voor medewerkers, waaronder
hardloopwedstrijden en tennistoernooien.

Duurzame inzetbaarheid

Ziekteverzuim

7%

7%

4%

2014

2015

2016

In 2016 realiseerden we:
• De verbetering van de mengketel
beveiliging. Het schoonmaken van onze
mengketels gebeurt handmatig. De beveiliging was gebaseerd op handmatig
handelen. Daarom hebben we met de
leverancier gewerkt aan een automatische beveiliging die in 2016 ingevoerd
werd.
• Er is een voorziening aangebracht
dat vallen van de 2e verdieping in de
mengerij voorkomt. Er hadden zich
gelukkig tot op heden geen ongevallen
voorgedaan.
• Op een aantal arbo-aandachtsgebieden
waar specifieke instructie en of opleiding voor vereist is, zijn medewerkers
geïnstrueerd. Zoals op explosiegevaar,
fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en
beeldschermwerk.
• Uitzendkrachten voor de productie in
Leeuwarden krijgen voorlichting over de
geldende risico’s.
In 2016 was het ziekteverzuim, net als in
2015, vrij hoog met 7%. Dit komt omdat we
in deze jaren meer langdurig zieken hadden. Medewerkers kunnen 2-jaarlijks vrijwillig meedoen aan een Periodiek Medisch
Onderzoek. Dit onderzoek brengt de status
van de gezondheid van de medewerker en
mogelijke risico’s in kaart. De uitkomsten
zijn persoonlijk en worden niet met de werkgever gedeeld.
Wij geloven dat een fitte en vitale medewerker het beste recept is voor duurzame
inzetbaarheid. Om de houding op de werkplek te verbeteren kunnen medewerkers
gebruik maken van een werkplekconsulent.

Gelukkig worden we in Nederland steeds
ouder. De keerzijde is dat daardoor de leeftijd om met pensioen te kunnen gaan hoger
wordt. De pensioengerechtigde leeftijd
zal daarom in Nederland met ingang van
1 januari 2018 naar 68 jaar gaan. Ook zien
we om ons heen dat de wereld in rap tempo
verandert en steeds verder digitaliseert.
Medewerkers moeten daarop voorbereid
worden en veerkrachtig zijn om met deze
veranderingen mee te kunnen groeien.
Wij willen onze medewerkers ondersteunen
zodat zij tot aan hun pensioen gezond,
gemotiveerd, gelukkig en gekwalificeerd
kunnen doorwerken. In samenspraak met
de ondernemingsraad ontwikkelen wij
plannen zodat medewerkers met deze
ontwikkelingen mee kunnen groeien.

Wat gaan we in 2017 doen en erna?
Naar aanleiding van het Medewerker
Betrokkenheid Onderzoek willen we per
team specifieke verbeterpunten doorvoeren.
Ook hebben we een aantal verbeterpunten
op de planning staan naar aanleiding van
de RI&E:
• In het magazijn en de expeditie in Leeuwarden gaan we aanwezige machines
(rollerbanen, palletizer) technisch beveiligen ten aanzien van mechanische
risico’s en medewerkers instrueren over
de risico’s van de machines.
• Er zullen nieuwe verkeersregels worden
opgesteld voor heftruckchauffeurs.
• Tijdens de mengwerkzaamheden komt
veel stof vrij. Bij de bulklosserij zal een
compressorafvoer geïnstalleerd worden.
• Op het kantoor in Amersfoort wordt het
klimaatsysteem aangepast.
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Maatschappelijk
betrokken ondernemen

Maatschappelijke
betrokkenheid

Dr. Oetker staat midden in de maatschappij en wil ook mensen en
families ondersteunen die het wat moeilijker hebben. Zowel in Nederland
als daarbuiten. Dr. Oetker, van oudsher een familiebedrijf, ziet zijn
maatschappelijke betrokkenheid als vanzelfsprekend.

Samenwerking met SOS
Kinderdorpen: Familie, ons mooiste
recept
Volgens SOS Kinderdorpen is een liefdevolle familie de solide basis voor de ontwikkeling van een kind. Dr. Oetker onderschrijft
die visie. Een internationale samenwerking
tussen Dr. Oetker en SOS Kinderdorpen is
dan ook een logische stap. Verschillende
Dr. Oetker landen doneren al jarenlang. De
opbrengsten zijn bestemd voor verschillende projecten, van kleine klussen tot hele familiehuizen. Dr. Oetker Nederland doneert
jaarlijks – onafhankelijk van de omzet en
winst – een vast bedrag aan SOS Kinderdorpen. Daarnaast werd in 2016 geld opgehaald met de Aan-de-Bakdag.

Aan-de-Bakdag
Zo’n 12.500 kinderen van 491 buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) in heel Nederland deden op 20 oktober 2016 mee aan de
eerste landelijke Aan-de-Bakdag. Ze bakten
en versierden ruim 24.000 cupcakes met
gratis producten van Dr. Oetker en verkochten de cupcakes voor SOS Kinderdorpen.
De verkoopopbrengst van €14.013 die nog
door Dr. Oetker werd verdubbeld, ging naar
een basisschool met ruim 200 kinderen in
het SOS Kinderdorp in Aboisso, Ivoorkust.

Besteding donaties
De donaties van 2016 worden onder andere
besteed aan de inrichting, het dagelijks
levensonderhoud en de schoolspullen voor
de kinderen in het SOS Kinderdorp in
Yamoussoukro, de hoofdstad van Ivoorkust.

De donaties van
2016 worden onder
andere besteed aan de
inrichting, het dagelijks
levensonderhoud en
de schoolspullen voor
de kinderen in het SOS
Kinderdorp in Yamoussoukro,
de hoofdstad van Ivoorkust.
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SOS Kinderdorpen heeft daar met donaties
van Dr. Oetker een familiehuis gebouwd dat
in mei 2015 feestelijk is geopend. Het kinderdorp bestaat uit 10 familiehuizen en
biedt een thuis aan 100 kinderen. Het gaat
om kinderen die de zorg van hun biologische familie zijn verloren en die hier een
nieuw thuis hebben gevonden onder de
liefdevolle vleugels van een SOS-moeder.
Zij gaan in het kinderdorp naar school en
krijgen indien nodig medische zorg.

Nationale Pannenkoekdag
Elk jaar in maart organiseren we vanuit het
merk Koopmans samen met Tefal de Nationale Pannenkoekdag. Maar dit jaar was wel
heel speciaal, want in 2016 vierden we voor
de tiende keer Nationale Pannenkoekdag.
Op deze dag bakken Nederlandse basisschoolkinderen uit de bovenbouw pannenkoeken
voor
ouderen
in
een
verzorgingstehuis of voor ouderen in de
buurt, onder het motto ‘Bak mee voor ouderen’. Ook veel van onze medewerkers bakken pannenkoeken voor ouderen in

verzorgingstehuizen die niet gekoppeld
kunnen worden aan een school. In 2016
deden 878 scholen mee en bakten zo’n
50.000 kinderen 140.000 pannenkoeken
voor zo’n 60.000 ouderen.

CliniClowns
Het CliniClowns College in Amersfoort is
een unieke theaterbelevenis. Zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin worden
hier op een fantastische manier verwend.
En daar horen ook heerlijke pannenkoeken
bij. Koopmans sponsort deze pannenkoeken sinds 2013.

Samenwerking Voedselbank
Dr. Oetker ondersteunt de Voedselbank in
Arnhem. Dit is één van de acht distributiecentra en levert producten aan 21 voedselbanken in Gelderland en oostelijk Utrecht.
Deze locatie ligt het dichtst bij onze vestiging in Amersfoort. We doneren producten
aan de Voedselbank die we niet meer kun-
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“Meegaan met de A Littel Fun vakantieweken
geeft zo ongelofelijk veel energie. Het zet
me vaak weer even met beide benen op
de grond en geeft me inzicht in wat nou
werkelijk belangrijk is. Vaak denken we in
onmogelijkheden terwijl we tijdens de week
met name kijken wat er wél mogelijk is”.
Jilles Littel
Productontwikkelaar Dr. Oetker Nederland
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nen leveren aan onze retail en professionele
klanten. Denk aan pizza’s met een houdbaarheidsdatum van minder dan zes maanden. Zo worden deze goede producten toch
nog opgegeten. Sinds 2016 schenken we
een minimaal aantal van 1000 producten
aan de Voedselbank, ook als we geen producten hebben waarvan de houdbaarheidsdatum bijna verloopt. Dankzij deze
samenwerking kan de Voedselbank op een
constante stroom van producten rekenen
en worden meer mensen geholpen.

Project Hand-in-Hand

Dr. Oetker en de Voedselbank hebben
nauw contact over het moment en de omvang van de leveringen. Met kerst ontvangt
de Voedselbank bijvoorbeeld altijd ruim voldoende producten van andere leveranciers.
De Voedselbank ontvangt onze producten
dan liever in januari. In 2016 schonken we
ruim
186.000
producten
aan
de
Voedselbank.

Zo organiseert Jilles Littel, een van onze
productontwikkelaars, jaarlijks met zijn
stichting A Littel Fun een vakantieweek voor
mensen met een lichamelijke handicap. In
2016 hadden zij een jubileumjaar en vierden
ze hun 30-jarig bestaan met een magic diner show in gala tijdens de vakantieweek.
De vakantie ging dit jaar naar Schoonoord
en het geld van Dr. Oetker werd besteed
aan het vervoer.

Medewerkers van Dr. Oetker krijgen de
kans om als vrijwilliger een zelfgekozen
goed doel te ondersteunen. Daarvoor is het
project Hand-in-Hand gestart. Hiermee ondersteunen en bevorderen we initiatieven
van medewerkers om de samenleving te
helpen. De medewerkers zetten zich vrijwillig in voor het goede doel en Dr. Oetker ondersteunt door het aanbieden van producten
of het doneren van geld.

Recept voor de toekomst
In 2016 hebben wij grote stappen gezet
en ook na 2016 zullen we nieuwe stappen
blijven zetten. Hierbij zullen we steeds meer
moeten samenwerken met onze leveranciers en onze Dr. Oetker collega’s in andere
landen. Verduurzaming zien we als een
continu proces waar wij met alle betrokkenen aan blijven werken.
Wij kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken, daarin stellen wij steeds prioriteiten. Veel onderwerpen in dit verslag
zullen onze aandacht blijven houden en
er zullen nieuwe onderwerpen bijkomen.

Voor de korte en middellange termijn willen
we ons naast verdere verduurzaming van
de keten, meer focussen op het verminderen van suiker, zout en verzadigd vet en het
verminderen van afval en energiegebruik in
de fabriek.
Wij nodigen betrokkenen uit om ons
feedback te geven op onze stappen via
duurzaamheidsrecept@oetker.nl en zijn
dankbaar voor de getoonde interesse.
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Bijlage 1

Over dit verslag

Ons MVO-beleid is tot stand gekomen
volgens de principes van ISO 26000 en
het Global Reporting Initiative (GRI). ISO
26000 is een handvat voor het ontwikkelen
en implementeren van een MVO-beleid. De
GRI-richtlijnen zijn internationale richtlijnen
ten aanzien van duurzaamheidsverslaglegging. Dit rapport is opgesteld conform
de richtlijnen van de GRI Standards core
optie. Op dit verslag is geen externe assurance uitgevoerd. We stellen jaarlijks een
MVO-verslag op. Het voorgaande rapport
over kalenderjaar 2015 verscheen in juni
2016 en was het eerste MVO-jaarverslag
van Dr. Oetker Nederland.

Betrekken van stakeholders
Dr. Oetker is in dialoog met zijn stakeholders. We gebruiken deze dialogen om te
leren en te informeren. De inzichten hieruit
hebben we gebruikt bij het opstellen van
ons MVO-beleid en dit verslag. Daarnaast
hebben we in 2016 een kwantitatief
stakeholderonderzoek gehouden onder
gebruikers van onze producten, retailers,
medewerkers en de FNLI.
Hieronder is schematisch weergegeven
wie onze stakeholders zijn en hoe wij de
MVO-communicatie met onze stakeholders organiseren.

Voor het bepalen van de inhoud van dit
rapport hebben we de vier verslagleggingsprincipes gehanteerd: betrekken van
stakeholders, materialiteit, volledigheid en
duurzaamheidscontext
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Stakeholdergroep

Voorbeelden van Stakeholders

Communicatievorm en frequentie

Primair verantwoordelijke bij
Dr. Oetker

Consumenten

• G
 ebruikers van Dr. Oetker en
Koopmans producten

•
•
•
•
•

Dagelijks via verpakkingen
MVO-communicatieteam
Ad hoc via social media en nieuwsbrieven
Continu via websites en filmpjes
Jaarlijks MVO-verslag
Jaarlijks kwantitatief
stakeholderonderzoek

Klanten

• Retail
• Foodservice
• Export

•
•
•
•
•

Ad hoc gesprekken en mails
Ad hoc via social media
Continu via websites en filmpjes
Jaarlijks MVO-verslag
Jaarlijks kwantitatief
stakeholderonderzoek

Medewerkers

• Medewerkers
• Ondernemingsraad

• Ad hoc presentaties, intranet,
personeelsblad, ideeënbus, projectteams
• Jaarlijks kwantitatief
stakeholderonderzoek
• Jaarlijks MVO-verslag
• Ad hoc websites, filmpjes

Sales Dr. Oetker Retail en
Dr. Oetker Professional

MVO-kernteam

Stakeholdergroep

Voorbeelden van Stakeholders

Communicatievorm en frequentie

Primair verantwoordelijke bij
Dr. Oetker

Hoofdkantoor en andere
landen Dr. Oetker

• Dr. Oetker hoofdkantoor in
Bielefeld
• Andere landen met een
• Dr. Oetker vestiging

• Ad hoc gesprekken en mails
• Jaarlijks MVO-verslag

Financieel directeur

Leveranciers

• Externe food leveranciers
• Non-food leveranciers

• Ad hoc gesprekken en mails
• Jaarlijks MVO-verslag

Supply Chain Management

Branche- en
handelsorganisaties

• F
 ederatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie (FNLI)

• Driemaandelijkse
commissiebijeenkomsten
• Ad hoc gesprekken met kennis/
ketenmanagers FNLI
• Jaarlijks MVO-verslag

MVO-kernteam

Goede doelen partners

• SOS Kinderdorpen
• Voedselbank
• CliniClowns

• Ad hoc gesprekken en mails
• Jaarlijks MVO-verslag

Marketing, Supply Chain
Management, Dr. Oetker Professional

Ngo’s (maatschappelijke
organisaties)

•
•
•
•
•

• Ad hoc gesprekken en brieven
• Jaarlijks MVO-verslag

Financieel directeur

Keurmerken en
keuringsinstanties

• International Organization for
Standardization (ISO)
• Beter Leven Keurmerk
• Europees Biologisch, Skal
• UTZ
• RSPO
• FSC
• MSC
• ASC

• Ad hoc gesprekken/mails
• (Twee)jaarlijkse audits

MVO-kernteam

Overheid

• Nationale, regionale and lokale
overheid
• Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit

• Ad hoc gesprekken en brieven
• Ad hoc via FNLI

Financieel directeur

Sectorgenoten

•
•
•
•

• Continu monitoring verpakkingen en
communicatie
• Ad hoc bij brancheorganisaties

Marketing

Dierenbescherming
Wakker Dier
Consumentenbond
Voedingscentrum
Foodwatch

Wagner
Honig
Home Made
Private Label
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Materialiteitsanalyse
De MVO-onderwerpen zijn geselecteerd op
basis van de materialiteitsanalyse. Door het
uitvoeren van een stakeholderonderzoek
is de uitkomst van de materialiteitsanalyse
iets anders dan in het verslagjaar 2015.
De meeste onderwerpen komen echter
overeen.
Materialiteit is de mate van belangrijkheid
van onderwerpen dat wordt bepaald door
enerzijds het belang van onderwerpen voor
stakeholders en anderzijds de impact die
Dr. Oetker Nederland kan maken op deze
onderwerpen.
In de materialiteitsmatrix hebben we de
impact die Dr. Oetker Nederland kan maken
(x-as) afgezet tegen het relatieve belang
van onderwerpen voor onze stakeholders
(y-as). Het belang van de onderwerpen voor

stakeholders hebben wij onderzocht in het
stakeholderonderzoek dat is uitgevoerd in
oktober 2016.
In de materialiteitsanalyse onderscheiden
we twee uitkomsten:

1)	Materiële onderwerpen (kwadrant
rechtsboven)
Wij proberen bij deze thema’s een leidende
rol op ons te nemen en hebben ze opgenomen in ons MVO-beleid. Hiermee vormen
deze thema’s de belangrijkste onderwerpen
die we in dit jaarverslag behandelen.

Legenda:
Verduurzaming van de keten

2)	Niet en minder materiële onderwerpen

Voedingswaarde en

Wij houden ons in meer of mindere mate
bezig met deze onderwerpen. De onderwerpen die voor stakeholders belangrijk zijn,
maar waar Dr. Oetker Nederland minder impact op kan maken (kwadrant linksboven),
worden ook kort in dit verslag behandeld.

Afvalmanagement

voedselveiligheid
Energiemanagement
Arbeidsomstandigheden
Maatschappelijke
betrokkenheid
Communicatie

Hoog

Materialiteitsmatrix

Invloed op beoordeling en beslissing van stakeholders

Voedselveiligheid

Milieuvriendelijke grondstoffen

Transparante
communicatie

Veilige, gezonde
werkomgeving

Dierenwelzijn
Voedselverspilling

Afvalmanagement

Voedselallergieën

Eerlijke
handel

Energiemanagement
Milieuvriendelijke
verpakkingen

Gebruik van
onafhankelijke
keurmerken

Kindermarketing

Klimaatneutraal ondernemen
Traceerbaarheid grondstoffen
Voedingswaarde
producten
Milieuvriendelijk transport

Vegetarisch/veganistisch

Goede doelen

Biologisch

Laag

Lokale grondstoffen
E-nummers

Laag

Hoog

Significantie van economische, milieu en sociale impact
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Volledigheid
De afbakening van de materiële onderwerpen is net als in 2015 conform de gehele
reikwijdte van dit rapport, zijnde Dr. Oetker
Nederland B.V. waaronder de Dr. Oetker
bakmixenfabriek in Leeuwarden en het
hoofdkantoor van Dr. Oetker Nederland in
Amersfoort. Wij kopen echter ook producten
in bij andere (Dr. Oetker) fabrieken. De gerapporteerde productdata bij de materiële
onderwerpen gaan daarom over alle producten van Dr. Oetker en Koopmans die we
in Nederland op de markt brengen, tenzij
anders aangegeven. Ale cijfers hebben betrekking op het kalenderjaar 2016.

Om onze MVO-principes goed in te bedden
in onze organisatie, hebben we per
MVO-project
een
interne
sponsor
(MVO-kernteamlid) en een projectleider
vastgesteld. De rol van de sponsor is het
monitoren van de voortgang, het goedkeuren van de doelen en het vrijmaken van benodigde middelen. De rol van de
projectleider is om het management van het
project op zich te nemen, intern te communiceren en halfjaarlijks te rapporteren op de
resultaten. De projectleider wordt ondersteund door projectteamleden die mede de
activiteiten uitvoeren. Eenmaal per jaar
wordt de MVO-strategie met behaalde resultaten en doelstellingen gepresenteerd
aan alle medewerkers.

Duurzaamheidscontext
Onze MVO-onderwerpen hebben we geplaatst in de bredere context van de Sustainable Development Goals. Door het werken
aan deze MVO-onderwerpen dragen wij,
samen met vele andere bedrijven, de overheid en burgers, bij aan het realiseren van
deze belangrijke doelstellingen.

Hoe wij MVO hebben georganiseerd

Om onze MVO-principes goed in te
bedden in onze organisatie, hebben we
per MVO-project een interne sponsor
(MVO-kernteamlid) en een projectleider
vastgesteld.

Binnen Dr. Oetker Nederland is een
MVO-kernteam geformuleerd bestaande uit
een directielid, twee managementteam
leden, de officemanager en een extern
MVO-adviseur. Het MVO-kernteam is verantwoordelijk voor het MVO-beleid, de
voortgang van de implementatie en het
MVO-jaarverslag. De eindverantwoordelijkheid voor MVO ligt bij de directie. Eens per
jaar wordt de MVO-strategie inclusief resultaten en doelstellingen besproken met het
hele managementteam. De tweekoppige
directie met daaronder het managementteam vormen de reguliere bestuursstructuur
van Dr. Oetker Nederland.
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Bijlage 2

GRI-tabel
GRI-Standaard

GRI-Code Indicator

Paginaverwijzing

Directe toelichting /
reden voor weglating

Standaard informatievoorziening
Organisatieprofiel
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016

102-1

Naam van de organisatie

1

102-2

Activiteiten, merken, producten en
diensten

4-5

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

3

102-4

Landen waar de organisatie actief is

3

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

3

102-6

Afzetmarkten

3

102-7

Omvang van de organisatie

4-5

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

37

102-9

Toeleveringsketen

18-21

102-10

Significante veranderingen in de
organisatie of de toeleveringsketen

102-11

Voorzorgsprincipe

102-12

Extern ontwikkelde handvesten en
principes die door de organisatie
worden onderschreven

In Nederland conformeren wij ons aan
de afspraken die brancheorganisatie
FNLI maakt. Op internationaal niveau
conformeren wij ons aan de richtlijnen
van het ILO.

102-13

Lidmaatschap van verenigingen en
belangenorganisaties

Dr. Oetker Nederland is lid van het
FNLI.

102-14

Verklaring van de hoogste
beslissingsbevoegde

3

102-16

Waarden, principes, standaarden en
gedragsnormen

37

102-18

Bestuursstructuur

47

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

44-45

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomst

37

102-42

Inventarisatie en selectie van
belanghebbenden

44-45

102-43

Wijze waarop belanghebbenden
worden betrokken
Belangrijkste onderwerpen voor
belanghebbenden

44-45

Er waren geen significante
veranderingen.
23-25

Strategie
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016
Ethiek & integriteit
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016
Bestuur
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016
Betrokkenheid van belangengroepen
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016

102-44

48
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GRI-Standaard

GRI-Code Indicator

Paginaverwijzing

Directe toelichting /
reden voor weglating

Verslaggevingsprofiel
GRI 102: Standaard
informatievoorziening 2016

102-45

Ondernemingen die in de
geconsolideerde jaarrekening zijn
opgenomen

Dit MVO-jaarverslag bevat geen
jaarrekening.

102-46

Bepaling van de inhoud van het verslag 47
en de afbakening van de onderwerpen

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

102-48

Herformulering van informatie

De KPI's voor dierenwelzijn, eerlijke
handel en renewable verpakkingen zijn
hergeformuleerd omdat de berekening
te complex was. Alle getallen van 2014
en 2015 zijn opnieuw berekend zodat
er geen trendbreuk is.

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Doordat we in 2016 een
stakeholderonderzoek hebben
uitgevoerd om het belang van MVO
onderwerpen scherper te krijgen, is de
lijst van materiele onderwerpen iets
gewijzigd.

102-50

Verslaggevingsperiode

6

102-51

Datum meest recente vorige verslag

44

102-52

Verslaggevingscyclus

44

102-53

Contact voor vragen over het verslag
of de inhoud

3

102-54

GRI-toepassingsniveau

45

102-55

GRI-inhoudsopgave

48-51

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

44-45

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

23-25

FP2

Volume ingekocht conform
23
internationale standaarden ten aanzien
van verantwoorde productie

14-15

Materiële onderwerpen
GRI 300 Milieu-onderwerpen 2016
Natuur- en milieuvriendelijkheid grondstoffen
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI G4: Sectorspecifieke informatie
Levensmiddelenverwerking 2014
Milieuvriendelijkheid verpakkingen

GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI 301: Materialen 2016

GRI G4: Sectorspecifieke informatie
Levensmiddelenverwerking 2014

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

26-27

301-1

Materiaalgebruik naar gewicht of
volume

26

Verpakkingen die gescheiden weg te
gooien zijn ten behoeve van recycling

26

FP2

Volume ingekocht conform
27
internationale standaarden ten aanzien
van verantwoorde productie
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GRI-Standaard

GRI-Code Indicator

Paginaverwijzing

Directe toelichting /
reden voor weglating

Energiegebruik
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI 302: Energie 2016

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

34

302-1

Energieconsumptie door de organisatie 34

302-3

Energie-intensiteit

34

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

Managementbenadering

35

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

35

305-1

Directe (scope 1) broeikasgasemissies 36

305-2

Indirecte (scope 2)
broeikasgasemissies van ingekochte
energie

36

305-4

Intensiteit van broeikasgasemissies

36

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

35

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

32-33

306-2

Afval per type en
afvalverwerkingsmethode

32

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

38-39

403-2

Ongevallen en verzuimcijfers

38-39

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

Managementbenadering

19-21

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

22-23

FP2

Volume ingekocht conform
22
internationale standaarden ten aanzien
van verantwoorde productie

Milieuvriendelijk transport
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1
103-2
Klimaatneutraal ondernemen
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI 305: Emissies 2016

Afvalmanagement
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI 306: Afvalwater en afval 2016

GRI 400 Sociale onderwerpen 2016
Veilige en gezonde werkomgeving
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI 403: Gezondheid en veiligheid
medewerkers 2016
Traceerbaarheid grondstoffen

GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1
103-2
Eerlijke handel
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI G4: Sectorspecifieke informatie
Levensmiddelenverwerking 2014
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Deze indicatoren monitoren wij niet:
injury rate, occupational disease rate
en lost day rate

GRI-Standaard

GRI-Code Indicator

Paginaverwijzing

Directe toelichting /
reden voor weglating

Dierenwelzijn
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI G4: Sectorspecifieke informatie
Levensmiddelenverwerking 2014

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

25

FP2

Volume ingekocht conform
25
internationale standaarden ten aanzien
van verantwoorde productie

Voedselveiligheid
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1

GRI G4: Sectorspecifieke informatie
Levensmiddelenverwerking 2014

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

103-2

Managementbenadering

29

FP5

Productievolume geproduceerd in
fabrieken die extern gecertificeerd
zijn volgens internationale
voedselveiligheidstandaarden

29

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

Managementbenadering

30-31

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

Managementbenadering

16

Uitleg van het materiële onderwerp en
de afbakening

14-15

Managementbenadering

16

Voedingswaarde
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1
103-2
Transparente communicatie
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1
103-2
Gebruik van onafhankelijke keurmerken
GRI 103: Managementbenadering 2016 103-1
103-2
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