Duurzaam
groeien doe
je samen
MVO-verslag

Voorwoord
Dit is het tweede MVO-verslag waarin wij terugblikken op onze activiteiten op het
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2013 en 2014.
We rapporteren niet enkel op onze voortgang maar kijken ook vooruit naar onze
ambities voor de komende jaren op het gebied van MVO. Ons beleid is gebaseerd
op vijf speerpunten: zorg voor jonge dieren, kwaliteit en voedselveiligheid, efficiënte
productie en logistiek, verbinden in de keten en duurzaam grondstofgebruik.
We kijken terug op twee jaren waarin verduurzamen binnen de organisatie een
grote rol heeft gespeeld. Voor Denkavit zijn betrouwbaarheid en transparantie twee
belangrijke waarden in ons MVO-beleid. Deze waarden dienen als basis voor de
samenwerking die wij aangaan met onze partners. Wij vinden het belangrijk om
impact in de keten én bij onze klanten te realiseren.
Denkavit wil als innovatieve producent van hoogwaardige diervoeders en kalfsvlees
bijdragen aan het succes van onze partners en afnemers binnen de keten. De zorg
voor jonge dieren staat hierbij centraal. Een belangrijke ontwikkeling die hier goed op
aansluit is de nieuwe fabriek in Frankrijk die we in 2014 in gebruik hebben genomen.
Met de komst van deze fabriek zijn we in staat om ook in Frankrijk de Avance, een
hoogwaardige melkvervanger in korrelvorm, te produceren. De Avance levert een
positieve bijdrage aan het welzijn van het kalf en resulteert in verbeterde technische
resultaten.
Denkavit streeft naar duurzaam grondstofgebruik en is altijd op zoek naar alternatieve
bronnen. Op deze manier proberen wij de impact op het milieu en onze omgeving te
beperken. Dat is één van de redenen waarom Denkavit heeft besloten om per 1 januari
2014 de feed gerelateerde activiteiten van Vreugdenhil Dairy Foods, V-milk over te
nemen. Deze overname past goed in onze ambitie om de huidige unieke positie in de
markt verder uit te bouwen en ons grondstoffen verbruik verder te verduurzamen,
zonder concessies te doen aan het kwaliteitsniveau van onze producten.
In het vorige verslag hebben we per pijler een ambitie en verscheidene speerpunten
geformuleerd. We verwachten dat in de toekomst steeds meer de nadruk zal komen
te liggen op het sluiten van kringlopen, door het verwaarden van bijproducten. Samen
met onze stakeholders en relaties willen we ons hier in de toekomst sterk voor maken.
Want: “Duurzaam innoveren doe je samen!” Heeft u naar aanleiding van dit verslag
nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op via communication@denkavit.nl.
Erik Buys, Algemeen directeur Denkavit
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Feiten en cijfers
Aantal werknemers

Hoeveelheid geleverde
producten/diensten

Financiële cijfers

Aantal medewerkers
428 (2013)
439 (2014)

Voer voor jonge dieren
343.000 ton (2013)
420.000 ton (2014)

Totale eigen vermogen
58% (2013)
68% (2014)

Aantal kalverhouders
848 (2013)
843 (2014)

Aantal vleeskalveren
470.000 (2013)
470.000 (2014)

Totale activa
253 miljoen (2013)
265 miljoen (2014)

Partners en lidmaatschappen
Zorg voor jonge dieren
Wageningen UR, KNMvD, RDA, GD - Deventer, Stichting geborgde dierenarts, SKV, Universiteit Berlijn,
Feed Design Lab

Over Denkavit

Kwaliteit en voedselveiligheid

Internationaal familiebedrijf

Denkavit staat al jaren voor vertrouwde kwaliteit op het
gebied van voeders voor jonge dieren. In de jaren 50
zijn we gestart met het ontwikkelen en produceren van
kalvermelk. Sindsdien zijn wij, mede door voortdurend,
intensief onderzoek, uitgegroeid tot een wereldwijd
toonaangevend producent van speciaalvoeders voor
jonge dieren (kalveren, biggen en lammeren).

De Denkavit groep is een familiebedrijf, voortgekomen
uit een in 1929 opgerichte handelsonderneming.
Ondertussen is Denkavit uitgegroeid tot een internationaal
en toonaangevende speler op het gebied van voeders
voor jonge dieren met vestigingen in Nederland, Frankrijk,
Duitsland en Italië. Naast de Europese markt bedienen
we ook wereldwijd diverse landen. De afgelopen jaren
hebben we onze producten geëxporteerd naar meer dan
50 landen in Azië, Europa, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika,
Oceanië, Midden- & Noord-Amerika.

Uitgebreide kennis van diervoedergrondstoffen en van
dieren in de eerste levensfase vormt de basis van onze
speciaalvoeders voor jonge dieren. Kwaliteit en veiligheid
staan bij Denkavit voorop. Belangrijke voorwaarden
voor goede voeding voor jonge dieren zijn hoogwaardige grondstoffen, constante kwaliteit en traceerbare herkomst. Jonge dieren stellen de hoogste eisen
aan de voeding die ze krijgen en zijn gevoelig voor
afwijkingen in de kwaliteit.

NVWA, Lloyds, DUCARES, GMP+, A-Futter

Efficiënte productie en logistiek
EVO, FENEDEX

Verbinden in de keten
Grondstofleveranciers, de zuivelindustrie, veehouders, dierenartsen, mengvoederfabrikanten,
de overheid, transporteurs, slachterijen, distribiteurs en andere stakeholders.

Duurzaam grondstofgebruik
Nevedi, FEFAC, BEMEFA, SDVF, SBK, LTO, DVT, Ministerie van Economische Zaken, Feed4Foodure,
Food Valley, Assalzoo, DVT, Bundesverband der Kälbermäster EV, Arbeitgeberverband NRW, BVK

Productgroepen Denkavit

Locaties

Denkamilk: Een zorgvuldig samengesteld
assortiment melken en gezondheidsproducten
voor fokkalveren en lammeren.
Denkaveal: Unieke kalvermelk- en kalverkorrelconcepten voor de vleeskalverhouderij.

Denkavit werkt met vaste leveranciers om de kwaliteit
van grondstoffen continu te borgen. Ook bemonsteren
en analyseren we iedere partij grondstoffen grondig
bij binnenkomst. Zo zijn onze klanten ervan verzekerd
dat Denkavit-voeders uitsluitend de juiste ingrediënten
bevatten. Denkavit produceert niet alleen speciaalvoeders
voor jonge dieren, maar is ook actief in de vleeskalverensector. Binnen onze “vleeskalverintegratie”
werken wij nauw samen met kalverhouders en lokale
gespecialiseerde kalverslachterijen.

Denkapig: Een breed assortiment biggenvoeders
dat optimaal rekening houdt met de behoefte van
de biggen vanaf de geboorte tot een leeftijd van
circa 10 weken.
Denkavit Ingredients: Een breed scala aan
hoogwaardige speciale grondstoffen en diervoederadditieven voor de mengvoederindustrie.

Onder de naam Denkavit Ingredients vertegenwoordigt
Denkavit als agent of distributeur belangrijke
producenten van hoogwaardige speciale grondstoffen
en additieven in verschillende Europese markten.

Denkavit Nederland BV
Denkavit Ingrediënts BV
V-Milk BV

Denkavit Futtermittel GmbH
Denkavit Italiana Srl
dWb Proteins Srl

Denkavit France Sarl

Denkamix: Verschillende producten om de
gezondheid van de dieren te ondersteunen o.a.
voor biggen, kalveren, geiten- en schaaplammeren.
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MVO bij Denkavit
Groeien doe je samen
Als innovatief producent van hoogwaardige diervoeders willen wij bijdragen aan
het succes van onze afnemers en partners in de keten. De zorg voor jonge dieren
staat hierbij centraal. Samen met onze leveranciers, afnemers en andere partners
streven we naar een duurzaam gebruik van grondstoffen van constante hoge
kwaliteit en een efficiënte productie en logistiek. We vinden het belangrijk dat onze
medewerkers ruimte krijgen om zich maximaal te ontplooien. Gezamenlijk willen
wij een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en
voedselveiligheid. Vanwege onze cruciale positie in de voedselkolom zien wij het als
onze verantwoordelijkheid om ook intern heel zorgvuldig en transparant om te gaan
met deze aspecten. Onze benadering vormt een bewezen en solide basis voor een
duurzame samenwerking met afnemers en partners. Want groeien doe je samen.

Stakeholders

Als
producent
van voeders
voor jonge
dieren staat
de zorg voor
jonge dieren
centraal
in het MVObeleid.

Denkavit hecht veel waarde aan het samenwerken en verstevigen van relaties met de
verschillende stakeholders. Wij leggen daarom voortdurend op verschillende manieren
verbindingen met onze leveranciers, dierenartsen, zuivelindustrie, veehouders,
onderzoekinstellingen en overkoepelende organisaties, zoals de Nevedi. Zo organiseren
we symposia, kennisavonden en bedrijfsbezoeken. Ook gaan we verschillende
samenwerkingsverbanden aan met partners op relevante (MVO) onderwerpen zoals
dierenwelzijn. Deze formele en informele ontmoetingen dienen als basis voor het
selecteren van de duurzaamheidsthema’s binnen ons duurzaamheidsbeleid.

MVO-beleid
Het beleid van Denkavit ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) bestaat uit vijf pijlers. Deze vijf pijlers raken de kernactiviteiten van onze
organisatie. Als producent van voeders voor jonge dieren staat de zorg voor jonge
dieren centraal in het MVO-beleid. Kwaliteit en voedselveiligheid is hierbij van
groot belang. Ook is er binnen de organisatie veel aandacht voor innovatieve en
duurzame oplossingen op het gebied van grondstofgebruik en efficiënte productie
en logistiek. Hiervoor werken we samen met verschillende stakeholders en partners.
De onderwerpen en speerpunten van ons MVO-beleid toetsen we in gesprekken
met stakeholders tijdens (sectorale) overleggen.

Borging en reikwijdte verslag
Het MVO-verslag van Denkavit verschijnt om de twee jaar en heeft betrekking op de
vestigingen van Denkavit in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Dit verslag heeft
betrekking op de jaren 2013-2014 en is het tweede MVO-verslag van Denkavit. Het
eerste verslag publiceerden wij in 2014. Leidraad voor het verslag zijn de richtlijnen
van de Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-richtlijnen gelden als wereldwijde
standaard voor duurzaamheidsrapportages en maken het mogelijk de prestaties van
verschillende organisaties te vergelijken. Dit MVO-verslag is opgesteld conform de
nieuwste richtlijnen, namelijk de GRI G4.
De directie is samen met de leden van het managementteam verantwoordelijk
voor de invulling en de voortgang van het MVO-beleid binnen de organisatie. Het
verslag is bedoeld voor (potentiële) afnemers en klanten, medewerkers, leveranciers,
stakeholders, ketenpartners en geïnteresseerden. De GRI-tabel kunt u vinden op onze
website www.denkavit.nl. Voor vragen over dit MVO-verslag kunt u een e-mail sturen
naar communication@denkavit.nl.
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De vijf duurzaamheidspijlers
van Denkavit
Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit vijf pijlers. Deze pijlers geven aan op
welke onderwerpen Denkavit impact kan realiseren. Per pijler hebben we
nieuwe ambities vastgesteld waar we actief mee aan de slag gaan.

Zorg voor jonge dieren
De zorg voor jonge dieren staat centraal binnen Denkavit. Wij zijn van mening
dat intensieve kennisuitwisseling en samenwerking essentieel zijn voor optimale
diergezondheid. Dankzij een goede samenwerking tussen veehouders,
dierenartsen en onze specialisten, dragen we bij aan het optimaliseren van
diergezondheid en verwachten hiermee bij te dragen aan de verdere reductie
van antibioticagebruik in de veehouderij.

Kwaliteit en voedselveiligheid
Denkavit heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Jonge dieren zijn
extra gevoelig en hebben daarom behoefte aan voeders van constante kwaliteit.
Daarom controleren we alle inkomende grondstoffen uitvoerig. We werken volgens
de laatste en hoogste standaarden om de veiligheid te garanderen van onze
diervoeders en kalfsvlees.

Efficiënte productie en logistiek
Denkavit streeft naar een zo efficiënt mogelijk productieproces en slimme logistieke
oplossingen. Dit leidt tot een lager energiegebruik en levert daarnaast ook een
kostenbesparing op. Dit doen wij in samenwerking met onze toeleveranciers en
logistieke dienstverleners.

Verbinden in de keten
Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom
gaan wij langdurige relaties aan met onze leveranciers en afnemers. Daarnaast
organiseren we verschillende symposia om kennis uit te wisselen en zijn we
betrokken bij verschillende sectorale overleggen. Zo verbinden wij mensen binnen
de keten en stimuleren wij de kennisuitwisseling.

Duurzaam grondstofgebruik
Het gebruik van duurzame grondstoffen is belangrijk voor Denkavit en voor
een duurzame voedselproductie. Daarom doen we continu onderzoek naar het
gebruik van alternatieve grondstoffen en alternatieve eiwitbronnen. Een voorbeeld
hiervan zijn de stromen die overblijven bij de productie van levensmiddelen, welke
uitstekend inzetbaar zijn in voeding voor jonge dieren.
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Ruwvoer en Avance voor vleeskalveren

Onderzoek en innovatie

Sinds 2008 vervangt Denkavit een deel van de
kalvermelk door Avance, een hoogwaardige
melkvervanger in korrelvorm. In voorgaande jaren
kregen de vleeskalveren hoofdzakelijk kalvermelk
gevoerd. Uit ons onderzoek is gebleken dat een deel
van de kalvermelk prima vervangen kan worden door
Avance en ruwvoer. Hierdoor wordt de benutting van
het maagdarmkanaal van het kalf geoptimaliseerd. Dit
resulteert in betere technische bedrijfsresultaten en het
levert een positieve bijdrage aan het welzijn van het
kalf. De afgelopen jaren is het aandeel Avance in het
voerrantsoen verder opgeschaald. Recent onderzoek
door de WUR naar het voorkeurdieet van een kalf
laat zien dat ons huidig voerconcept perfect aansluit
bij de voorkeur van een kalf.

Denkavit is betrokken bij meerdere onderzoeksprogramma’s, waaronder het programma ‘One health
for food’. Dit sectoroverschrijdend programma geeft
met wetenschappelijk onderzoek antwoorden op
vragen op het gebied van volks- en diergezondheid.
Als één van de partners van het programma werken
we aan de ontwikkeling van een diagnostiek voor
longaandoeningen bij kalveren. Het project ‘One health
for food’ loopt nog tot en met 2015. We hebben de
ambitie om in de toekomst ook mee te werken aan
het vervolg van het programma.

Feed4Foodure

Lacto biggenmelken assortiment
Een belangrijke ontwikkeling in de zeugenhouderij is
het toenemen van de toomgrootte bij biggen. Dit
betekent dat bij de zeug meer biggen per worp liggen.
Het ondersteunen van de biggen en de zeug wordt
hierdoor steeds belangrijker. Daarom heeft Denkavit in
2014 het Lacto biggenmelken assortiment uitgebreid.
De introductie van de Lacto biggenmelken is zowel
in Nederland als in Duitsland een succes geweest. De
biggenmelken hebben een positief effect op de vitaliteit
van de zeugen en op speengewicht van de biggen. Met
de Lacto biggenmelken draagt Denkavit bij aan een
optimale start van big en zeug.

Op dit moment zijn we tot en met eind 2016 ook
betrokken bij de publiek-private samenwerking
‘Feed4Foodure’ waarin het ministerie van
Economische Zaken samenwerkt met verschillende
partijen uit de diervoederindustrie. Denkavit
levert een bijdrage aan het thema voeding,
darmgezondheid en immuniteit. Om dit onderzoek
optimaal te faciliteren, stelt Denkavit haar
onderzoeksvoorzieningen hiervoor beschikbaar.

Intensieve begeleiding kalverhouders

Zorg voor jonge dieren
De zorg voor jonge dieren (kalveren, biggen en lammeren) staat centraal binnen Denkavit.
We zijn er van overtuigd dat het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn
positief is voor mens en milieu. Met innovatieve hoogwaardige diervoeders en slimme
managementmaatregelen werkt Denkavit daarom aan deze aspecten. Onder andere het
reduceren van het antibioticagebruik onder jonge dieren komt hierbij aan de orde.
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Denkavit is tevens betrokken bij sectorale onderzoeken,
zoals het stalvloerenonderzoek. In de tweede fase van
het onderzoek dat van 2011 tot 2015 loopt, worden
verschillende stalvloeren voor de vleeskalverhouderij
uitgebreid onderzocht. Doel van het onderzoek is een
alternatief vloertype te ontwikkelen dat voordelen biedt
op het gebied van het welzijn van kalveren ten opzichte
van bestaande vloeren in de vleeskalverhouderij.
De uiteindelijke keuze zullen we ook in onze nieuw
te ontwikkelen onderzoeksfaciliteit implementeren.

Binnen onze vleeskalverenintegratie werken wij nauw
samen met kalverhouders. Deze worden wekelijks
bezocht en intensief begeleid door onze specialisten.
Denkavit streeft naar het samenwerken met alle
betrokkenen. Dit leidt tot een gezamenlijk advies
richting onze klanten van zowel dierenartsen als onze
specialisten. De visie van Denkavit is dat een goede
diergezondheid leidt tot een lager antibioticagebruik en
dus een beter technisch resultaat. Dierenwelzijn staat
hierin centraal. Met deze intensieve begeleiding kunnen
we bedrijfsresultaten verbeteren. Sinds 2014 hebben
we daarom de Veal Farmer Portal in gebruik genomen.
Met deze tool kunnen onze specialisten de veehouders
snel inzicht bieden in de gegevens en resultaten van
hun kalveren.
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Zorg voor jonge dieren

Onze speerpunten
1

Reductie van antibioticagebruik
via voortdurende innovaties in
hoogwaardige diervoeders en
managementmaatregelen.

2

Samen met de sector blijven
innoveren op het gebied van
voeders, transport en huisvesting.

3

Nauwere samenwerking met de
zuivelsector.

Onze ambitie
Gezondheid
ondersteunende producten
Het ontwikkelen en opzetten van een
gezondheid ondersteunde productlijn. Met
deze producten wil Denkavit inspelen op
de behoefte aan het verbeteren van en het
bijdragen aan diergezondheid en dierenwelzijn.

Samenwerking
melkveehouderij vleeskalverhouderij
Nauwere samenwerking met de zuivelsector
en in het bijzonder intensievere samenwerking
met de melkveehouderij, is een van onze
speerpunten. Om dit te bewerkstelligen werken
we aan de ontwikkeling van een applicatie voor
de melkveehouder. Met deze applicatie willen
wij de melkveehouder gegevens terugkoppelen
van de kalveren. Zo kan de veehouder zijn
resultaten vergelijken met andere veehouders.
Op die manier verwachten we meer aandacht
te creëren voor de gezondheidsstatus van de
kalveren. Bovendien zorgen we zo ook voor
ketentransparantie tussen de melkveehouder
waar het kalf geboren wordt, en de vleeskalverhouder waar het kalf na 2-3 weken
naar toe gaat.
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Kwaliteitscoördinatoren
Om als organisatie te kunnen blijven inspelen op de
veranderingen in de wetgeving en de toegenomen
complexiteit van de organisatie zijn we in 2014 gestart
met een nieuwe structuur op het gebied van kwaliteit.
Iedere afdeling heeft een eigen kwaliteitscoördinator. Dit
is het resultaat van onze ambitie om het kwaliteitsniveau
binnen de organisatie naar een nog hoger niveau te
tillen. Tevens zal dit bijdragen aan het vergroten van het
kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie.

Onze speerpunten
Optimaliseren van een overkoepelend
kwaliteitssysteem waaronder alle
kwaliteitseisen en - onderdelen van Denkavit
vallen. Daarbij gaat het om zowel wettelijke
als bovenwettelijke, bedrijfseigen elementen.

Denkaveal Quality System
Kwaliteit en veiligheid zijn kernbegrippen voor Denkavit
als producent van diervoeders en kalfsvlees. Daarom
hebben we het Denkaveal Quality System ontwikkeld;
ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem waarin onze
aanvullende eisen zijn gebundeld. Het kwaliteitssysteem
borgt de voedselveiligheidsaspecten van onze
diervoederproductie en de dierenwelzijn aspecten in
de kalverhouderij. Op die manier werken we volgens
de hoogste standaarden en leveren we kwalitatief
hoogwaardige en veilige producten.

Onze ambitie
Veiligheid en gezondheid
in ons kwaliteitssysteem
Integreren van de wettelijke eisen en
bovenwettelijke eisen op het gebied van
de thema’s veiligheid en gezondheid in
ons kwaliteitssysteem.

Kwaliteitsplan vleeskalveren
Om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren,
zoekt Denkavit continu naar innovatieve maatregelen
en oplossingen. Voor de periode 2013 - 2016 hebben
onze kalverspecialisten daarom een negenpuntenplan
voor onze vleeskalverenintegratie opgezet. Het plan
bevat verschillende maatregelen om de diergezondheid
te verbeteren en te garanderen dat we een kwalitatief
hoogwaardig product leveren. Het verplicht reinigen
en desinfecteren van de stal tussen de rondes, is
hier een goed voorbeeld van. Sinds 2014 hebben
wij deze maatregel aan het licht gebracht bij onze
vleeskalverhouders; ondertussen reinigt 98 procent de
stal tussen de rondes. We verwachten in 2015 de 100
procent te behalen. Met ons negenpuntenplan werken
we actief aan het verbeteren van de diergezondheid,
het werkplezier en meer gemak in de stal.

Resultaten
15
Kwaliteitscoördinatoren
aangesteld.

98%
Van onze vleeskalverhouders reinigt
en desinfecteert de stal
tussen de rondes door.

Veiligheid voorop

Kwaliteit en voedselveiligheid
Jonge dieren hebben voeding van constante en hoogwaardige kwaliteit nodig. Het borgen van
kwaliteit en voedselveiligheid tijdens de productie van diervoeders is daarom essentieel. Ook
het leveren van kwalitatief hoogwaardig, veilig kalfslvlees heeft binnen Denkavit hoge prioriteit.
De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan voedselveiligheid. Daarom is Denkavit onder
andere GMP+ en ISO 9001:2008 gecertificeerd. Bovenop deze wettelijke eisen hebben wij
extra kwaliteitseisen en zijn wij continu bezig met het optimaliseren van de kwaliteitssystemen.
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Belangrijk onderdeel van productie volgens de hoogste
standaarden, is de veiligheid van onze medewerkers.
Daarom wordt bij het ontwerp van onze installaties
altijd uitgegaan van een veilige bedieningssituatie.
Machines worden gekocht met de benodigde certificaten
en keurmerken. Indien nodig worden de installaties
nog extra gecontroleerd op veiligheid door externe
instanties. Ook is er een gedetailleerd bedrijfsnoodplan
binnen Denkavit. De interne organisatie voor de
bedrijfshulpverlening oefent regelmatig, waarbij ook
samengewerkt wordt met de plaatselijke brandweer

en andere hulpverleningsdiensten. Ook de veiligheid
op het erf van de veehouders is belangrijk. Samen met
St vd Brink, onze transporteur voor gereed product
binnen de Benelux en Duitsland, werken we hier
aan. In 2014 zijn we gestart met het uitrusten van de
vrachtwagens met een 360° camerasysteem voor de
chauffeur. Hiermee kan de chauffeur volledig rond
de vrachtwagen kijken en streven we er naar om
ongelukken op en rondom het erf te voorkomen.
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Nieuwe fabriek in Frankrijk

luchtcompressoren is uitgerust met warmtewisselaars
die gekoppeld zijn aan de centrale verwarming van
het vettankpark. Op deze manier wordt een besparing
bereikt op het gasverbruik, waardoor de investering in
warmtewisselaars snel wordt terugverdiend.

In 2014 heeft Denkavit de nieuwe fabriek in
Frankrijk in gebruik genomen. Deze fabriek, met
een productiecapaciteit van 150.000 ton, kan zowel
biggenvoeders als de Avance, de hoogwaardige
melkvervanger in korrelvorm, produceren. Dit
voerconcept werd al door veel Nederlandse, Duitse
en Italiaanse kalverhouders gevoerd en kan nu ook
in Frankrijk worden ingevoerd. De introductie van de
Avance in Frankrijk heeft een positieve bijdrage geleverd
aan het welzijn van de kalveren en resulteert in betere
technische resultaten voor de veehouders. Dankzij deze
investering kunnen we de markt nog efficiënter en
breder bedienen, een voordeel voor dier en veehouder.

Energieverbruik
en productie
Denkavit berekent sinds 2011 het energieverbruik in Nederland in het kader van MJA3.
De afgelopen jaren heeft Denkavit daar de
volgende hoeveelheden gebruikt:

Reductie energieverbruik
Denkavit is sinds 2011 via de Nederlandse Vereniging
Diervoederindustrie (Nevedi) aangesloten bij het
convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Nevedi
heeft namens de diervoedersector met de overheid een
meerjarenafspraak (MJA3) gemaakt voor verbetering
van de energie-efficiëntie binnen Nederland. Voor
alle deelnemers van de MJA3 geldt een gezamenlijke
doelstelling van 8 procent energie-efficiëntieverbetering
in 2016 ten opzichte van 2011. Denkavit heeft de
afgelopen jaren een energiereductie van minstens
2 procent per jaar gerealiseerd.

8.753

9.133

712.000

674.202

Totale netto primaireenergieverbruik (TJ)

101,3

103,5

100%

91,8%

Energieverbruik / productie
(MJ/ton)

Ten opzichte van 2013 nam het gasverbruik (m3) af,
dit is het effect van besparingsmaatregelen die zijn
getroffen. Twee maatregelen die hier aan bijgedragen
hebben zijn het verwarmen van het vettankpark met
warmte van de luchtcompressoren en het vervangen
van de regeling van de verwarmingsketels (fabriek
en werkplaats) door één met een hoger rendement.
Deze maatregelen in combinatie met de zachte
winters van afgelopen jaren dragen bij aan een
verlaging van het gasverbruik.
Het totale energieverbruik is gegroeid, maar minder
hard dan het totale productievolume. Doordat wij
efficiënter zijn gaan werken en de productielijn
intensiever gebruiken realiseren we een daling in
het energieverbruik per geproduceerde ton voeders.
De getroffen energiebesparingsmaatregelen dragen
hier substantieel aan bij.

Gas besparen door koppelen luchtcompressoren
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Elektriciteit (MWh)
Gas (M3)

Productievolume

Om te besparen op verpakkingsmateriaal en zo min
mogelijk afval te produceren streven wij naar maximaal
vervoer in bulk. Dit is echter niet altijd mogelijk, in
verband met de keuze van de klant en de afstanden van
onze fabrieken naar bijvoorbeeld onze exportklanten.
Tevens zijn de omstandigheden waaronder het product
vervoerd kan worden ook van belang voor de keuze
van bulk of zakgoed. Binnen onze kalverintegratie in
Nederland en Duitsland kiezen we ervoor om zoveel
mogelijk in bulk te vervoeren. In 2011 werd nog 9%
van de producten voor onze integratie in zakgoed
geleverd. Afgelopen jaren is dit percentage verder
gedaald; van 8 procent in 2013 naar 7 procent in 2014.
Hierdoor is er sinds 2011, bijna 20 ton plastic bespaard.

Denkavit werkt voortdurend aan een zo efficiënt mogelijke productie en logistiek. De komende jaren
zal meer voedsel geproduceerd moeten worden om de groeiende bevolking te kunnen voeden.
Uitdaging voor de landbouw is om voedsel met minder grondstoffen en minder druk op het milieu
te produceren. Daarom streven we naar het beperken van het energieverbruik in onze fabrieken, de
uitstoot van CO2 en naar zo min mogelijk verspilling. Denkavit zal zich, waar mogelijk, de komende
jaren ook inzetten voor het gebruik van vloeibare zuivelstromen waarmee we een besparing op het
energieverbruik, gemeten over het voerrantsoen van een vleeskalf, kunnen realiseren.

2014

Energieverbruik

Afval en verpakkingen

Efficiënte productie en logistiek

2013

Het efficiënt omgaan met energieterugwinning hoeft
niet altijd het productieproces te betreffen, maar
kan ook worden toegepast binnen ondersteunende
processen. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van
de luchtcompressoren aan de verwarming van het
vettankpark. Bij het produceren van gecomprimeerde
lucht komt veel warmte vrij. In het vettankpark is
continu behoefte aan warmte voor het vloeibaar houden
van de vetmengsels. Dit wordt gerealiseerd door een
warmwatercircuit, dat de vettanks en de dubbelwandige
leidingen verwarmt. De nieuwste generatie

Video conferencing
Afgelopen jaren hebben wij het gebruik van
videoconferencing flink gestimuleerd. Dit heeft
geleid tot een kosten- én tijdsbesparing. Door
middel van videoconferencing kan er op auto- en
vliegtuigkilometers bespaard worden en dat leidt
tot een verlaging van de C02 uitstoot.
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Efficiënte productie en logistiek

Onze speerpunten
1

Verlagen CO2 - voetafdruk van onze productie
door 8 procent energie-efficiëntieverbetering
in 2016 ten opzichte van 2011.

2

Verder verlagen CO2 - voetafdruk door
transportmaatregelen, samen met St vd Brink
via het programma Lean and Green. Uitbreiden
van de opslagcapaciteit om zo de beladingsgraad
van vrachtwagens te vergroten en flexibelere
productie te genereren.

3

Stimuleren van het gebruik van videoconferencing voor interne en externe afspraken.

Onze ambitie
Denkavit heeft de keuze gemaakt om komende jaren
op een aantal stallen vloeibare wei in te zetten. Deze
vloeibare wei vervangt de weipoeder in de kalvermelk,
met als gevolg dat er minder wei gedroogd hoeft te
worden, waardoor er minder CO2 uitstoot is.
Om onze productie en logistiek verder te optimaliseren, is Denkavit bezig met het samenvoegen van
alle planningstaken binnen één centrale Supply Chain
Management afdeling. Een belangrijke taak van de
nieuwe afdeling zal het efficiënt inrichten van de
verschillende ingaande en uitgaande transportstromen
zijn. Hierdoor besparen we op onder andere transport,
wat winst oplevert voor het milieu én kosten zal besparen.
In de komende jaren zullen we investeren in een tweede
mengvoerlijn, hierdoor zal de opslagcapaciteit voor
grondstoffen in bulk fors toenemen. Hierdoor wordt het
voor bulkwagens beter mogelijk om naast het producten
uitleveren ook grondstoffen mee retour te nemen. Op
deze manier kunnen we in de toekomst nog meer op
vrachtloze kilometers besparen.

Efficiënte logistiek
Denkavit heeft het uitgaande transport van haar producten
binnen de Benelux en Duitsland uitbesteed aan transportbedrijf
St vd Brink. Met deze partner werken wij al samen sinds 1973.
Gezamenlijk zijn wij continu op zoek naar duurzame logistieke
oplossingen. Eén van de aandachtspunten is het brandstofgebruik.
Binnen St vd Brink zijn er coaches die de medewerkers opleiden
om zuinig en duurzaam te rijden. Boordcomputers monitoren
brandstofverbruik en indien nodig, worden chauffeurs van St vd
Brink direct gecoacht. Voor het transport van Denkavit investeerde
St vd Brink ook in 2014 in nieuwe zuinigere vrachtwagens met
meer capaciteit en meer compartimenten. Hierdoor verbeterde de
beladingsgraad en zijn minder transportritten nodig. Een andere
investering die ook bijdraagt aan een efficiënte logistiek is de
aanschaf van een kieptrailer. Dit type bulkwagen is beter geschikt
om ook grondstoffen mee retour nemen en zo besparen we
vrachtloze kilometers.
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Resultaten
20
ton
Plastic besparing sinds
2011 door stimuleren
van vervoer in bulk.
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8,2%
Reductie in
energieverbruik per ton
voeders sinds 2013.

Denkatour en Denkadaten

Denkavit Distributors’ Days

Voor Denkavit zijn de medewerkers van groot belang.
Wij streven naar optimale samenwerking met partners
maar ook tussen medewerkers onderling. Daarom
organiseren wij jaarlijks bijeenkomsten om medewerkers
met elkaar én met onze partners te verbinden. In 2013
heeft de Denkatour plaatsgevonden, medewerkers zijn
op bezoek geweest bij een aantal van onze eindgebruikers. Een rondleiding over het veehouderijbedrijf werd aangevuld met een workshop over
klantgerichtheid. Na het succes van de Denkatour zijn
we in 2014 gaan Denkadaten, waarbij de kennis en
beleving van de interne klant (collega’s) centraal stond.
In groepen zijn alle werkplekken van alle medewerkers
bezocht. Zowel de Denkatour als het Denkadaten heeft
geresulteerd in nog hogere interne betrokkenheid en
klantgerichtheid.

Voor het versterken van het Denkavit global network,
het delen van kennis en stimuleren van onderlinge
contacten, organiseert Denkavit eens in de drie
jaar de Distributors’ Days. De laatste editie heeft
plaatsgevonden in 2013. Distributeurs uit meer dan
25 landen bezochten deze dagen bij Denkavit in
Voorthuizen. Naast informatieve sessies bij Denkavit,
maakten de bezoekers ook kennis met de Nederlandse
geschiedenis door onder andere een bezoek aan het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Denkavit College
Uitgebreide kennis van diervoedergrondstoffen en
van dierenwelzijn in de eerste levensfase vormen de
basis van ons bedrijf. Met deze kennis ontwikkelen
we hoogkwalitatieve voeders waarmee we bijdragen
aan diergezondheid, dierenwelzijn en rendement. Het
ontwikkelen en delen van kennis binnen de organisatie
vinden we belangrijk. Vanuit dit aspect is Denkavit
College opgezet. Wij willen graag alle mensen trainen
die onze producten aan de veehouders verkopen,
zoals onder andere onze distributeurs. Naast klassikale
trainingen geven wij ook trainingen in de praktijk en
in ons laboratorium.

Samenwerken met belangrijke stakeholders
De missie van Denkavit is: Groeien doe je samen.
Wij zijn van mening dat je partners nodig hebt om
te kunnen groeien. Daarom zijn we voortdurend op
zoek naar de dialoog met verschillende partners uit de
keten. De belangrijkste stakeholders voor Denkavit zijn:
veehouders, grondstofleveranciers, de zuivelindustrie,
dierenartsen, mengvoederfabrikanten, logistieke dienstverleners, distributeurs, slachterijen en de overheid.
Een goed voorbeeld van het zoeken naar de dialoog
in de keten zijn onze kennisuitwisselingsdagen die
we organiseren.

Medewerkers
De medewerkers vormen de kracht van Denkavit,
zij zijn belangrijk voor de continuïteit van onze
organisatie. Onze medewerkers zijn gemotiveerd
en de organisatie wordt gekenmerkt door een
laag ziekteverzuim en lange dienstverbanden.
Wij investeren in trainingsmogelijkheden en
opleidingen voor onze medewerkers. Als werkgever
ondersteunen wij de medewerkers gedurende hun
loopbaan en bieden wij hen de mogelijkheid om
zich optimaal te ontplooien. Wij werken samen met
kennisinstituten om onze medewerkers optimaal te
begeleiden gedurende hun carrière.

Denkadays
Om de twee jaar organiseert Denkavit de ‘Denkaday’.
Door middel van dit symposium voor nutritionisten
en inkopers uit de mengvoederindustrie, willen we
de uitwisseling van kennis stimuleren. Tijdens het
symposium presenteren verschillende nationale en
internationale sprekers met diverse achtergronden
hun visie op de nieuwste ontwikkelingen in de sector.
Met gemiddeld 80 aanwezigen is de Denkaday een
uitstekend platform gebleken om kennis binnen de
mengvoederindustrie te delen en mensen te verbinden.

Maatschappelijke projecten

Verbinden in de keten
In de samenleving groeit de vraag naar herkenbare producten en transparantie over
‘waar ons voedsel vandaan komt’. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan
dierenwelzijn en voedselveiligheid. Samen met afnemers en partners in de keten wil
Denkavit inspelen op deze trend en een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid,
dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Omdat we aan de basis van de voedingsketen
staan, zien we dit ook als onze verantwoordelijkheid.
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Naast activiteiten op het gebied van MVO binnen
de eigen organisatie, ondersteunt Denkavit ook
externe organisaties bij maatschappelijke projecten.
Voor 2014-2015 steunen we het project ‘voorkomen
van kindersterfte’ van Unicef in Burundi. Met het
1.000-dagen plan krijgen moeder en kind de juiste zorg
vanaf de zwangerschap en de geboorte tot aan het
derde levensjaar. In Duitsland steunt Denkavit ook enkele
externe organisaties. ‘Die Tafel’, de Duitse voedselbank.
Daarnaast steunen wij als Denkavit ‘Aktion Mensch’ een
organisatie die zich inzet voor gehandicapten.

Kennisuitwisseling
Denkavit werkt actief aan intensieve kennisuitwisseling
met haar partners en afnemers. Ook streven we
ernaar om bij veehouders kennis uit te wisselen met
betrokkenen. Dit resulteert in een driehoeksgesprek
met de dierenarts en de mengvoerleverancier. Op die
manier krijgt de veehouder een gezamenlijk advies
waarmee wij hem op een betere en structurele manier
kunnen begeleiden.
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Verbinden in de keten

Feiten en cijfers medewerkers
Personeelsbestand wereldwijd

2013

2014

Onze speerpunten
178

171
47

49

200

201

9

2

Opvolgen van het sociaal project met
Unicef ‘voorkomen van kindersterfte’
in Burundi.

10

Personeelsbestand Nederland

2013

1

Meer kennisoverdracht: organiseren
van bijeenkomsten voor veehouders,
dierenartsen, mengvoerbedrijven en
zuivelindustrie.

(9,4%)

16

(4,7%)

8

Instroom

Onze ambitie

(5,6%)

10

Uitstroom 3

2014

(1,7%)

Actiever inzetten op
kennisuitwisseling

Geslacht

2013
26,9%

2014

26,4%

73,1%

73,6%

Dienstjaren

2013

Denkavit zal nog actiever inzetten op
kennisuitwisseling met verschillende
stakeholders. Dit heeft verbetering van
technische resultaten, dierenwelzijn en
werkplezier als resultaat.

2014

44,3

Leeftijd

44,6

14,8

Diensttijd

15,2

Resultaten

1,96%

2013

Leeftijdsopbouw Nederland

2014

15
JAAR

Leeftijd
5%
9%
8%
9%
15%
20%
18%
9%
7%

18-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
>60

Gemiddeld
ziekteverzuim

5%
10%
8%
8%
13%
20%
18%
10%
8%

Ziekteverzuim

2013

2014

1,97%

1,95%
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Gemiddelde
diensttijd

Onderzoeken voerefficiëntie

Overname V-milk

Denkavit doet veel onderzoek naar verbetering van de
voerefficiëntie bij jonge dieren. Een betere voerefficiëntie
- meer met minder - vermindert de druk op het milieu
en levert winst op voor de ondernemer. Een goede
voerefficiëntie betekent dat de voeropname efficiënt
wordt omgezet naar lichaamsonderhoud en -gewicht.
Met twee onderzoekspartners uit Finland is de afgelopen
jaren onderzoek gedaan naar het omzetten van
fermenteerbare energie, zodat het rendement verhoogd
kan worden. Een verbeterde voederconversie levert een
kostenbesparing op en heeft tevens een positief effect
op diergezondheid. Denkavit draagt op deze manier bij
aan efficiënt gebruik van grondstoffen.

In 2014 heeft Denkavit de Feed Division van
Vreugdenhil Dairy Foods (V-milk) overgenomen. De
overname biedt ons de mogelijkheid om bijstromen
uit de levensmiddelenindustrie te verwaarden.
Deze bijstromen vanuit de humane consumptie zijn
van hoogwaardige kwaliteit en daarom uitstekend
inzetbaar in de diervoederindustrie. Deze ontwikkeling
past goed bij de ambitie van Denkavit om continu te
zoeken naar mogelijkheden om bijproducten optimaal
in te zetten. Denkavit werkt aan een nieuwe fabriek
op het terrein in Voorthuizen, om deze producten
optimaal te kunnen verwerken in haar assortiment.

Duurzame soja
Soja is een belangrijke grondstof voor diervoeders
en wordt verbouwd in o.a. Brazilië, Argentinië en
China. Denkavit werkt samen met andere Nederlandse
diervoerproducenten in de stichting Ketentransitie
Verantwoorde Soja aan het gebruik van 100
procent verantwoorde soja in 2015. Verantwoorde
soja wordt geteeld volgens de principes van de
Round Table on Responsible Soy (RTRS) of hieraan
gelijkwaardig. Tevens ondersteunen we via Nevedi
de duurzame inkoop van soja. Dit betekent aandacht
voor natuurbehoud, biodiversiteit, verantwoord
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, goede
arbeidsomstandigheden en respect voor lokale
landrechten. Voor Denkavit is het gebruik van
duurzame soja belangrijk.

Onze speerpunten
1

2

De wereldbevolking zal de komende jaren groeien evenals de vraag naar voedsel. De druk op
(schaarse) grondstoffen, water en natuur neemt hierdoor toe. Een duurzame productie van
voedsel is dus onmisbaar. Denkavit streeft naar duurzaam grondstofgebruik en maakt weinig
gebruik van water in het productieproces. Het verwaarden van bijproducten en onderzoek naar
alternatieve grondstoffen en eiwitten behoren niet voor niets tot onze speerpunten.
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Onderzoek verrichten naar de
mogelijkheden van het gebruik
van alternatieve, hoogwaardige
eiwitbronnen, zoals onder
andere insecteneiwit.

Onze ambitie

Duurzame palmolie

Duurzaam grondstofgebruik

Inzetten op maximaal gebruik
van kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen

Alternatieve
grondstofbronnen

Palmolie is ook een belangrijk ingrediënt voor
diervoeders dat voornamelijk uit Azië geïmporteerd
wordt. Denkavit is betrokken bij de Task Force
Duurzame Palmolie, een samenwerkingsverband van de
Nederlandse brancheorganisaties in de palmolieketen.
De ambitie van de Task Force is om uiterlijk eind 2015
alle palmolie voor voedingsmiddelen en diervoer voor
de Nederlandse markt duurzaam in te kopen. Duurzame
palmolie wordt geteeld volgens de principes van
de Round Table on Responsible Palm Oil of hieraan
gelijkwaardig. Denkavit werkt via de brancheorganisaties
aan het gebruik van duurzame palmolie (RSPO).

Denkavit is continue op zoek naar alternatieve
grondstofbronnen en nieuwe manieren om
bijproducten optimaal te verwaarden.
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Ons onderzoekscentrum DenkaFarm

Verklarende woordenlijst
ASSALZOO
Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti
Zootechnici

ILVO
Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek

BEMEFA
Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten
(België)

KNMvD
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde, beroepsvereniging
voor dierenartsen

BVK
Beroepsvereniging voor de kalfvleessector

LTO
Land- en Tuinbouw Organisatie

CVI Lelystad
Central Veterinair Instituut, Wageningen UR

Ministerie van EZ
Ministerie van Economische Zaken

Denkaveal Quality System
Kwaliteitsmanagementsysteem voor borging
dierenwelzijns- en voedselveiligheidsaspecten
van diervoederproductie en kalverhouderij

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

DVT
Deutscher Veterband Tiernahrung e.V.
EVO
Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
FEFAC
European Feed Manufacturers’ Federation
FENEDEX
Vereniging van Nederlandse expediteurs

Nevedi
Nederlandse vereniging diervoederindustrie
NVWA
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
MJA
Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie
RDA
Raad voor dierenaangelegenheden
SDVF
Syndicat De la Vitellerie Française

Food Valley
Stichting Food Valley, stimuleert innovatie
in Nederlandse Agrosector

SNIA
Syndicat National de l’industrie de la nutrition

GD
Gezondheidsdienst voor Dieren

SKV
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

GMP+
Good Manufacturing Practices

Veau-loire
Veau-loire Veal producers

GRI
Global Reporting Initiative, de internationale
richtlijn voor het rapporteren over duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wageningen UR
Wageningen University & Research Centre
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Colofon
denkavit Nederland BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA Voorthuizen
t +31 (0)342 47 92 00
f +31 (0)342 47 95 15
denkavit@denkavit.nl
www.denkavit.nl
denkavit Ingredients BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA Voorthuizen
t +31 (0)342 47 24 14
f +31 (0)342 47 27 68
ingredients@denkavit.nl
www.denkavit.nl
V-Milk BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA Voorthuizen
t +31 (0)342 47 92 00
f +31 (0)342 47 95 15
denkavit@denkavit.nl
www.denkavit.nl
denkavit France SArL
Z.I. de Méron/Boîte Postale 9
49260 Montreuil-Bellay, France
t +33 (0)241 83 10 83
f +33 (0)241 83 10 80
ingredients@denkavit.fr
www.denkavit.fr
denkavit Futtermittel GmbH
Katzheide 4
48231 Warendorf, Deutschland
t +49 (0)258 16 36 10
f +49 (0)258 16 36 143
denkavit@denkavit.de
www.denkavit.de
denkavit Italiana Srl
Via Brescia 112
25018 Montichiari (BS), Italia
t +39 (0)309 65 04 00
f +39 (0)309 98 10 71
denkavit@denkavit.it
www.denkavit.It

Schuttelaar & Partners
Zeestraat 84
2518 AD Den Haag
070 318 44 44
info@schuttelaar.nl
www.schuttelaar.nl

dwb Proteins Srl
Via Spagna 19
37069 Villafranca - Verona, Italia
t +39 (0)456 33 62 22
f +39 (0)456 30 59 12
info@dwbproteins.it

Papier gemaakt van
gerecycled materiaal
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De vijf duurzaamheidspijlers
van Denkavit
Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit vijf pijlers. Deze pijlers geven aan op
welke onderwerpen Denkavit impact kan realiseren. Per pijler hebben we
nieuwe ambities vastgesteld waar we actief mee aan de slag gaan.

Zorg voor
jonge dieren

Kwaliteit en
voedselveiligheid

Efficiënte productie
en logistiek

Verbinden in
de keten

Duurzaam
grondstofgebruik

