
Duurzaamheid: 

Van fijn om te 

hebben tot kansen 

voor de business



Onderdelen

•Uitdagingen in duurzaamheid voor de voedingsmiddelen 
sector 

•Duurzaamheidsbeleid FrieslandCampina

• Van reactief naar actief via: 

− CEO commitment

− Stakeholder engagement

− Employee involvement

• Ervaringen van DUVO bedrijven door Chris Dutilh

•Discussie: 

− Wat is de rol van bedrijven bij een terugtredende 
overheid?

− Wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen
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Uitdagingen worden kansen

Voedsel-
productie

Gezondheid

Opwarming 
van de aarde

Biodiversiteit

Voedselverlies door 
derving en afval; 
vermindering 
milieukwaliteit

Efficiënt, milieu neutraal, 
afvalvrij in productie, 

distributie & consumptie

Ouder wordende bevolking 
overgewicht, nutrienten 

behoeften

Gezonde voeding, die zorgt 
voor verminderen nutriënten-

tekorten en obesitas 
vermindert

Afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen, 
klimaatverandering & 

beschikbaarheids issues

Afname van 
biodiversiteit, 

ontbossing, tekorten  
natuurlijke hulpbronnen 

Gebruik van verantwoorde 
grondstoffen, gebaseerd op 

een internationale 
stakeholder dialoog

Groei van de wereldbevolking 2010: 7 miljard 2050: 9 miljard

Duurzame energieoplossingen 
die fossiele olie en gas 
vervangen. Reductie 

broeikasgassen
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To help people move 
forward in life with 

natural dairy nutrition

To be the most 
attractive dairy company 

for member farmers

Aspiration

Value-drivers

Benefit platforms

Capabilities

Foundation

Dairy-based 
beverages

Infant & toddler 
nutrition (B2B, B2C)

Branded 
cheese

Strongholds & 
geographic 
expansion

Foodservice 
in Europe Basic products

Growth & 
development Daily nutrition

Health & 
wellness Functionality

Talent 
management

Milk 
valorisation Innovation

Business model 
& cost focus

Goodness   
of dairy

Chain 
advantages Sustainability

The way we 

work

Our     
strategy

Growth        
and value-
creation

route2020



Voedingswaarde 
& gezondheid
Aanpak tekort 
aan nutriënten 
& obesitas

Duurzame
melkveehouderij

Zet de standaard 

Duurzame 
productieketens
Efficiënter gebruik 

natuurlijke hulpbronnen

Ontwikkeling
melkveehouderij

Azië, Afrika

Duurzaamheid van gras tot glas



Het MVO strategie huis



ISO 26000: de MVO standaard 
binnen FrieslandCampina
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De rol van ISO 26000 in het MVO 
beleid

ISO 26000 borgt het fundament 
van het MVO beleid





3 pijlers van een duurzamere 
onderneming

• CEO commitment

• External /stakeholder 

engagement

• Employee involvement



CEO commitment 



Ondersteuning door NGO’s

Advertentie van 
Solidaridad in alle 

Nederlandse 
dagbladen over 

onze samenwerking 
op het gebied van 
duurzame soja



Intensieve samenwerking met WWF



Publieke waardering voor onze 
duurzaamheidsaanpak

Hoogste voedingsmiddelen producent in 
de EL&I Transparantiebenchmark

Hoogste voedingsmiddelen 
producten in imago index van MT



Medewerker betrokkenheid




