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GRI TABEL

GRI-TABEL 2018
GRI 101: Foundation 2016

GENERAL DISCLOSURES
GRI Disclosure Pagina Omissie

ORGANISATIEPROFIEL
GRI 102: General disclosures 2016

102-1 Naam van de organisatie. 1 Cover
43 Colofon

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten. 4-5 Over Denkavit
6-7 Onze keten
8-9 Waardecreatie

102-3 Locatie van het hoofdkantoor. 4-5 Over Denkavit
6-7 Onze keten

102-4 Vestigingen. 4-5 Over Denkavit
43 Colofon

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 4-5 Over Denkavit
43 Colofon

102-6 Marktbediening. 4-5 Over Denkavit
6-7 Onze keten

102-7 Omvang van de organisatie. 6-7 Onze keten
8-9 Waardecreatie

102-8 Informatie over de medewerkers en andere 
werknemers.

28-31 Goed werkgeverschap
43 Medewerkersaantallen

102-9 Informatie over de toeleveringsketen. 6-7 Onze keten
8-9 Waardecreatie

102-10 Significante veranderingen in de organi-
satie en haar toeleveringsketen tijdens de 
verslagperiode.

n.v.t.

102-11 Uitleg over het voorzorgsprincipe. 24-27 Kwaliteit en voedselveiligheid

102-12 Externe initiatieven die de organisatie onder-
steunt of waar de organisatie bij aangesloten is.

15 Verbinden in de keten

102-13 Lijst met belangrijke lidmaatschappen (zoals 
brancheverenigingen en/of (inter)nationale 
belangenorganisaties).

15 Verbinden in de keten

2

GRI Disclosure Pagina Omissie

STRATEGIE
GRI 102: General disclosures 2016

102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 
over de relevantie van duurzame ontwikkeling 
voor de organisatie en haar strategie.

3 Voorwoord

ETHIEK EN INTEGRITEIT
GRI 102: General disclosures 2016

102-16 Beschrijving van kernwaarden, principes, 
standaarden en gedragsnormen.

4-5 Over Denkavit
15 Verbinden in de keten
30 Goed werkgeverschap

GOVERNANCE
GRI 102: General disclosures 2016

102-18 Governance structuur: De bestuursstructuur 
van de organisatie, met inbegrip van commis-
sies die vallen onder het hoogste bestuursli-
chaam. En de commissie die verantwoordelijk is 
voor besluitvorming over economische, milieu 
en sociale onderwerpen.

40 Organisatie en borging van MVO

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
GRI 102: General disclosures 2016

102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de 
organisatie heeft betrokken.

40 Organisatie en borging van MVO

102-41 Percentage medewerkers dat onder een collec-
tieve arbeidsovereenkomst valt.

41 Medewerkersaantallen

102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en 
selectie van belanghebbenden.

15-17 Verbinden in de keten
40 Organisatie en borging van MVO

102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrok-
ken, waaronder de frequentie ervan per type en 
groep stakeholders.

15-17 Verbinden in de keten

102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken 
die uit het overleg met belanghebbenden naar 
voren zijn gekomen en hoe de organisatie 
hierop heeft gereageerd, onder meer via haar 
verslaggeving.

15-17 Verbinden in de keten
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RAPPORTAGE PRINCIPES
GRI 102: General disclosures 2016

102-45 Overzicht van alle ondernemingen die niet in de 
geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen 
en die niet onder dit verslag vallen.

n.v.t. 

102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en 
specifieke afbakening van het verslag en hierbij 
gehanteerde uitgangspunten.

10-13 De MVO-pijlers van Denkavit
40 Organisatie en borging van MVO

102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces 
ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn 
vastgesteld.

10-13 De MVO-pijlers van Denkavit

102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering 
van informatie die in een eerder verslag is ver-
strekt en de redenen voor deze herformulering.

n.v.t.

102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vo-
rige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte 
en afbakening.

n.v.t.

102-50 Periode waarover wordt gerapporteerd. 1 januari 2017 t/m 31 december 2018
41 Organisatie en borging van MVO

102-51 Datum van publicatie van het meest recente, 
voorgaande verslag.

Juli 2016
41 Organisatie en borging van MVO

102-52 Verslaggevingscyclus. Tweejaarlijks
41 Organisatie en borging van MVO

102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de 
inhoud ervan.

communication@denkavit.nl 
43 Colofon

102-54 GRI-toepassingsniveau 40 Organisatie en borging van MVO

102-55 GRI-index

102-56 Externe verificatie 41 Organisatie en borging van MVO

GRI Disclosure Pagina Omissie

KWALITEIT EN VOEDSELVEILIGHEID
GRI 103: MANAGEMENT AANPAK 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

24-27 Kwaliteit en voedselveiligheid Kwalitatieve 
doelstelling.

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURE G4

FP-5 Aandeel productielocaties dat gecertificeerd 
is volgens een internationaal schema voor 
voedselveiligheid.

24-27 Kwaliteit en voedselveiligheid
15 Verbinden in de keten

DIERGEZONDHEID
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

18-23 Zorg voor jonge dieren Kwalitatieve 
doelstelling.

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

Eigen Veal the Difference aanpak, ProgrammaKalf, 
onderzoek Pig Farm en samenwerking met 
partners in de keten. 

18-23 Zorg voor jonge dieren

MATERIËLE ONDERWERPEN
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TRACEERBAARHEID EN PRODUCTINTEGRITEIT
GRI 103: MANAGEMENT AANPAK 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

24-27 Kwaliteit en voedselveiligheid

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

416 Gezondheid en veiligheid voor klanten

416-1 Percentage van het totaal aantal producten 
dat onderzocht wordt op gezondheids- en 
veiligheidsaspecten.

24-27 Kwaliteit en voedselveiligheid

INNOVATIEVE CONCEPTEN ONTWIKKELEN  
VOOR HET JONGE DIER
GRI 103: MANAGEMENT AANPAK 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

18-23 Zorg voor jonge dieren Kwalitatieve 
doelstelling.

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

Ontwikkeling van Progres, Mellow Go en 
Denkapig Safe Start.

Kwalitatieve 
resultaten.

GRI Disclosure Pagina Omissie

DIERENWELZIJN
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

18-23 Zorg voor jonge dieren Kwalitatieve 
doelstelling.

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

Food Processing Sector Disclosure G4

FP-12 Beleid en praktijk ten aanzien van het 
gebruik van antibiotica, hormonen en 
diergeneesmiddelen.

18-23 Zorg voor jonge dieren Kwalitatieve 
resultaten.

VERANTWOORDE INKOOP VAN GRONDSTOFFEN 
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

32-35 Duurzaam grondstoffengebruik

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

32-35 Duurzaam grondstoffengebruik

Food Processing Sector Disclosure G4

FP1 Percentage van het inkoopvolume dat voldoet 
aan de gestelde leverancierseisen.

32-35 Duurzaam grondstoffengebruik
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VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

28-31 Goed werkgeverschap

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

403 Veilige werkomstandigheden 2018

403-1 Managementsysteem voor veilige 
werkomstandigheden. 

28-31 Goed werkgeverschap

403-5 Training voor medewerkers over veilige 
werkomstandigheden.

28-31 Goed werkgeverschap

403-9 Werk gerelateerde ongevallen. 28-31 Goed werkgeverschap

KLANTTEVREDENHEID
GRI 103: Management aanpak 2016

103-1 Uitleg van de materialiteit van het onderwerp 
en de begrenzing.

10-11 De MVO-pijlers van Denkavit

103-2 Toelichting van het management van het onder-
werp en de verschillende aspecten hiervan.

17 Verbinden in de keten Kwalitatieve 
doelstelling.

103-3 Evaluatie van het management van  
het onderwerp.

Er zijn in het verleden geen concrete  
doelstellingen gesteld voor 2017-2018  
om te evalueren.

Toelichting op het klachtenafhandeling 
systeem.

17 Verbinden in de keten Kwalitatieve 
resultaten.

De doelstellingen en resultaten van de meeste materiële onderwerpen zijn nog kwalitatief en Denkavit neemt zich voor 
om deze het komende jaar te verder te concretiseren en meetbaar te maken.

COLOFON
25 juni 2019
We zijn benieuwd naar uw reactie en gaan  
graag in gesprek over onze aanpak en de  
ambities voor de toekomst.
communication@denkavit.nl 

MVO-verslag 2017-2018
Deze bijlage hoort bij het MVO-verslag over 
2017-2018. Hierin rapporteert Denkavit haar 
voortgang en doelstellingen op de meest 
materiële onderwerpen. Het verslag is in  
lijn met de GRI Standards niveau core.

Tekst
Denkavit en Schuttelaar & Partners. 

Concept en ontwerp
Schuttelaar & Partners 
www.schuttelaar.nl

Denkavit Nederland BV
Tolnegenweg 65/Postbus 5
3780 BA  Voorthuizen
t +31 342 47 92 00  
denkavit@denkavit.nl
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