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Beste lezer,

Binnen Aviko is duurzaamheid uitgegroeid tot een belangrijk element van de winstgevendheid 
en continuïteit van de onderneming. Waarde creëren met aardappelen is al 50 jaar hét motto 
van Aviko. Dit motto is nu relevanter dan ooit. Onze duurzame aanpak wordt gekenmerkt 
doordat we vrijwel alles gebruiken dat de natuur ons aanbiedt. Zo halen we het maximale 
uit onze grondstoffen. Het is onze overtuiging dat deze efficiëntie op de lange termijn 
winstgevend is voor mens, milieu en Aviko. Voor people, planet en potatoes.

Vier jaar geleden brachten we onze duurzaamheidactiviteiten in kaart. We hadden veel goede 
intenties en enkele heldere doelstellingen, maar er was nog veel te winnen. Inmiddels zijn we 
veel verder en presenteren we met trots ons tweede duurzaamheidverslag.

Aviko is goed op weg. We besparen jaarlijks 2% energie ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Dat is een niet te onderschatten inspanning, maar het lukt ons. Meer dan 15% van de energie 
die we gebruiken komt van duurzame bronnen. In ons transport hebben we een forse reductie 
van de CO2-uitstoot bereikt, door meer dan 25% van de goederen die we exporteren naar 
landen buiten Europa over water te vervoeren naar de zeehavens, met name Rotterdam. 
En we gaan door. Het vrieshuis dat in Steenderen gebouwd wordt, is een belangrijke stap in 
het verder verlagen van onze transportkilometers. Tenslotte worden onze aardappelproducten 
steeds gezonder. Door het gebruik van gezonde vetten en minder zout en allergenen past het 
eten van onze producten prima in een gezond eetpatroon.

We zien veel mogelijkheden voor de toekomst. Bij de keuze van initiatieven moeten 
we goed luisteren naar onze omgeving. Wat verwachten onze buren, de consument en 
maatschappelijke organisaties van Aviko? De bouw van het vrieshuis is eerst overlegd met 
de inwoners uit de omgeving van Steenderen. Middels meerdere inloopdagen informeerden 
we de mensen over waarom we de toren bouwen. Het gaat ons niet alleen om het grote 
plaatje, ook kleinschalige en lokale acties worden daarom door ons gesteund. Zo verwarmen 
we het zwembad in Steenderen al 20 jaar met de restwarmte van onze fabriek. 

Mede dankzij onze duurzaamheidinspanningen staan we er op de lange termijn financieel 
beter voor dan in het verleden. Met deze tweede uitgave van ons duurzaamheidverslag bieden 
we hopelijk inspiratie om onze activiteiten voort te zetten. Hierbij houden we een ding altijd 
voor ogen: het zijn onze medewerkers die invulling geven aan verantwoord ondernemen, 
iedere dag weer.

Martin van de Ven
Chief Executive Officer
Namens de directie: Martin van de Ven, Dick Zelhorst, Menno Bol, Peter Dekker, Peter van Tilburg

VOORWOORD



3

Het begon in 1962. De aardappel- 
oogsten waren goed. Te goed zelfs, 
er waren flinke overschotten. 
Een aantal boeren besloot om 
gezamenlijk aardappelen te verwerken 
om zo de aardappel meer waarde 
te geven. Ze richtten de Aardappel 
Verwerkende Industrie Keppel en 
Omstreken op, ofwel de Aviko Groep 
(www.aviko.com). Dat was het begin van 
een internationaal succesverhaal.

Onze inspiratie
Aviko maakt veilige, gezonde en lekkere 
aardappelproducten. We zien er een 
uitdaging in alle bijstromen zo nuttig 
mogelijk te gebruiken. In ons handelen 
geven verschillende uitgangspunten 
ons richting: vertrouwen waarmaken en 
verantwoordelijkheid nemen, inspiratie 
maakt daarbij het verschil en ook weten 
wat de markt beweegt. Het resultaat 
is een betrouwbaar, innovatief en 
marktgericht bedrijf.

Tevreden klanten
Innovatief en betrouwbaar zijn ook de 
waarden die klanten prijzen in onze 
klantonderzoeken. Klanten kiezen 
voor Aviko vanwege de hoge kwaliteit 
in producten en dienstverlening. 80% 
van hen zou Aviko dan ook aanbevelen 
bij anderen. Overall geven klanten 
ons het rapportcijfer 8. (bron: continu 
klanttevredenheidsonderzoek Integron)

Wereldwijd actief
Anno 2013 is Aviko het tweede grootste 
aardappelverwerkende bedrijf in Europa 
(marktaandeel: 22%) en het vierde 
wereldwijd (marktaandeel: 8%). 
Ons hoofdkantoor staat in Steenderen. 

Aviko levert aan 110 landen. 
De verwerking van aardappelen 
kent daarbij sinds lange tijd twee 
hoofdactiviteiten. De grootste 
is Aviko Voorgebakken & Gekookte 
Aardappelproducten, die zich 
bezighoudt met de productie en 
afzet van aardappelproducten 
(www.avikofoodservice.nl).

De tweede activiteit, Aviko Granulaat 
& Vlokken, produceert gedroogde 
aardappelproducten voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Aardappelen 
en restanten, veelal afkomstig van 
onze divisie Voorgebakken & Gekookte 
Aardappelproducten, worden verwerkt 
tot puree, daarna gedroogd en 
volgens receptuur omgezet 
naar vlokken of granulaat 
(www.rixona.nl). De verwerking van 
verscheidene bijstromen, zoals 
aardappelschillen van verschillende 
verwerkende industrieën, is bij Duynie 
ondergebracht (www.duynieholding.nl). 

Sinds 2012 is dit bedrijf, Duynie Holding, 
organisatorisch ondergebracht in ons 
moederbedrijf Cosun. Wat betreft de 
kwantitatieve data rapporteren we 
in dit verslag dan ook alleen over de 
activiteiten van Aviko Voorgebakken 
& Gekookte Aardappelproducten en 
Aviko Granulaat & Vlokken. Alle cijfers 
hebben betrekking op het jaar 2013, 
tenzij anders aangegeven.

OVER Aviko
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Royal Cosun
Sinds 2002 is Royal Cosun 100% eigenaar van Aviko (www.cosun.nl). Royal Cosun is 
een agro-industrieel concern en stevig geworteld in de primaire sector. De bedrijven 
die tot Cosun behoren zijn Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ en Cosun Biobased 
Products. Ze maken ingrediënten en producten voor voeding die hun weg vinden 
naar de levensmiddelenindustrie, foodservice en retail. En in toenemende mate ook 
componenten voor non-food toepassingen. Royal Cosun werd ruim 110 jaar geleden 
opgericht door Nederlandse suikerbietentelers die zich verenigden in een coöperatie. 
De coöperatie telt rond de 9.400 leden / aandeelhouders en is uitgegroeid tot een 
onderneming met zo’n 3.500 medewerkers en een concernomzet van circa 
€ 2,2 miljard per jaar.

Dochteronder-
nemingen

Aviko Voorgebakken & Gekookte 
Aardappelproducten

Aviko Granulaat & Vlokken

Producten

Omzet (M€)

Aantal 
medewerkers

Afnemers

Productielocaties

Verkoop vertegen- 
woordigingen

Aviko, Aviko Potato, Aviko Poland, 
Aviko Norden, Aviko Lomm, Aviko 
Cuijk, Aviko Duitsland, Aviko 
Eurofreez, Aviko Snow Valley, 
Amberger

Rixona, Aviko Gansu 

Cuijk (NL), Lomm (NL), Steenderen 
(NL), Proven (BE), Rain am Lech (DE) 
Ober Dollingen (DE), Helsingborg (SE), 
Laholm (SE), Harplinge (SE), Lębork  
(PL), Chabei (CN)

Venray (NL), Warffum (NL),
Zhangye (CN)

Verkoop in meer dan 100 landen in de 
wereld, met vertegenwoordigingen 
in: Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjechië, 
Hongarije, Polen, Rusland,Letland, 
Denemarken, Zweden, China, Amerika 
(Florida), Colombia, Brazilië, Uruguay, 
Japan (Tokio), Filippijnen, Australië 
(Sydney) en Dubai.

Nederland, China

- Winkelorganisaties ca. 20%
- Quick service restaurants ca. 10%
- Restaurants / instellingen ca. 70%

- Winkelorganisaties ca. 15%
- Voedingsmiddelenindustrie ca. 75%
- Restaurants / instellingen ca. 10%
- Restaurants / instellingen ca. 10%

50% diepgevroren frites
30% verse frites
20% aardappelspecialiteiten

Gedroogde aardappelproducten voor 
de voedingsmiddelenindustrie
(granulaat, vlokken)

615 90

1382 378
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Met een natuurproduct als de 
aardappel is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) een 
vanzelfsprekendheid. Al in 1985 ontving 
Aviko de Koning Willem I plaquette voor 
Milieu en Energie, voor de pioniersrol 
die wij hadden op het gebied van 
milieuvriendelijke productie. We zien dat 
efficiënte processen in de fabriek zorgen 
voor hogere kwaliteit, kostprijsreductie 
en milieubewust handelen. Het is een 
win-win-winsituatie.

In de afgelopen jaren is de 
bewustwording om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen verder 
toegenomen. Energieschaarste, 
consumenten met overgewicht en 
hogere afvalbergen geven steeds vaker 
te denken: hoe zorgen we er in onze 
bedrijfsvoering voor dat de wereldwijde 
milieu- en gezondheidsproblemen niet 
groter worden of liever nog: kleiner 
worden? 

Of om aan te sluiten bij de 
duurzaamheiddefinitie van de VN-
commissie Brundtland uit 1987: hoe 
vervul je de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen? 
Wij handelen daarbij vanuit een aantal 
kernwaarden die typisch bij Aviko 
passen: hoogwaardigheid, gedrevenheid, 
optimistisch, slim en inspirerend.
 
Doelen
Om de drie P’s van duurzaamheid 
(People, Planet, Profit) meer in balans 
te brengen, richtten we in 2010 een 
werkgroep op. Deze formuleerde de 
volgende doelen: 

•   We creëren verantwoorde waarde 
door gezondere vetten te verwerken 
in onze producten.

•  We gaan zorgvuldig om met natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu door in 
2012 (ten opzichte van 2008) 10% 
minder fossiele brandstoffen per 
kilo bewerkt product te gebruiken, 
100 liter water te besparen per ton 
verwerkte aardappelen en minder 
verpakkingsfolie te gebruiken.

•   We handelen als goed werkgever met 
meer aandacht voor gezond gedrag en 
levensfase bewust personeelsbeleid.

•   We benutten maximaal alle waarden 
uit de aardappel.

Overleg met stakeholders
De keuze voor onze duurzaamheid- 
activiteiten baseren we mede op 
wat stakeholders van ons verlangen. 
We overleggen regelmatig met de 
belangrijkste stakeholders: onze 
medewerkers, de coöperatieleden van 
Royal Cosun, leveranciers, afnemers en 
consumenten. Zo neemt onze CEO deel 
aan het MVO-platform van Royal Cosun. 
Dit platform komt twee tot drie keer per 
jaar bijeen om ervaringen op het gebied 
van MVO uit te wisselen. Via Royal 
Cosun overleggen we in brancheverband 
over MVO binnen de Federatie 
Nederlandse Levensmiddelen Industrie 
(FNLI) en de Vereniging voor Aardappel 
Verwerkende industrie (VAVI). Ook is 
Cosun lid van het Dutch Biorefinery 
Cluster, waarin toonaangevende 
bedrijven uit de agro-food sector en 
papierindustrie kennis, ervaringen en 
faciliteiten delen om biomassa vollediger 
tot waarde te brengen.

DUURZAAMHEID bij Aviko
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Duurzaamheidpijlers 
In dit duurzaamheidverslag staat hoe 
wij het er vanaf hebben gebracht. We 
beschrijven de resultaten aan de hand 
van de volgende vier thema’s: 

• Duurzame landbouw
• Efficiënte fabriek en logistiek
• Gezonde consument
• Waardevolle medewerker

Eigenlijk benoemen we dus de 
hele keten: van teelt via fabriek tot 
consument. Onze medewerkers 
krijgen daarbij bijzondere aandacht. 
Zij zijn immers bij de gehele keten 
betrokken en bepalen het succes van 
onze duurzaamheidactiviteiten.

Waardevolle
medewerker

Efficiënte fabriek
en logistiek

Gezonde 
consument

Duurzame 
landbouw

Pijlers



“Ik wil onze 

grondsto
ffen 

optimaal 

benutten
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Aviko wil bijdragen aan de 
verduurzaming van de landbouw. 
De meeste aandacht gaat daarbij 
uiteraard uit naar de aardappel zelf, 
die ongeveer 90% van onze inkoop aan 
landbouwgewassen vertegenwoordigt 
(jaarlijks 1,7 miljoen ton). De overige 10% 
komt voor rekening van plantaardige olie 
(5%, ongeveer 28.000 ton) en groenten, 
vlees, vis en kruiden (5%). 

Duurzame landbouw wordt vaak 
geassocieerd met biologisch en geen 
gebruik van kunstmest. Maar bij de 
grootschalige productie van aardappelen 
die nodig zijn voor Aviko is dat niet 
ons uitgangspunt: de focus van de 
verduurzaming ligt vooral op efficiënt 
grondstoffengebruik. Dit geldt ook voor 
de aardappel zelf. We kijken al bij de teelt 
hoe met zo weinig mogelijk verbruik van 
water en gewasbeschermingsmiddelen 
onze aardappelen kunnen worden 
geteeld. Vervolgens houden wij 
ons dagelijks bezig met het zo 
duurzaam mogelijk inrichten van onze 
productstromen. Hoe benutten we 
zoveel mogelijk van het volledig gerooide 
product? En hoe kunnen we zo min 
mogelijk reststromen creëren? 

De efficiënte aardappel 
De aardappel is een efficiënt landbouw- 
gewas. Zo gebruiken aardappelen tijdens 
de teelt 287 liter water per kilo droge 
stof. Een stuk minder dan bijvoorbeeld 
rijst dat zo’n 2.497 liter water per kilo 
droge stof gebruikt. Daarnaast groeit 
de aardappel sneller en is deze meer 
klimaatbestendig dan de meeste andere 
gewassen. Bovendien is 85% van de 
plant eetbaar, tegenover 55% bij granen. 

Aardappelen nemen tijdens de groei 
bovendien CO2 op. Op basis van de 
rekenmethode van de FAO (www.fao.org) 
berekenden we dat Aviko’s aardappelen 
jaarlijks 600.000 ton CO2 aan de lucht 
onttrekken. De teelt van aardappelen 
draagt bij aan de vermindering van 
de CO2 uitstoot. Natuurlijk zorgt de 
teelt van aardappelen ook indirect 
voor de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld 
tijdens de productie van kunstmest 
en gewasbeschermingsmiddelen. We 
blijven rekenen aan de totale uitstoot en 
opname in de keten. 

DUURZAME
LANDBOUW

Matthijs Meijer
manager agronomie en projecten



Duurzame rassen
De aardappel is dus een efficiënt gewas. 
Toch bestaan er verschillen tussen 
rassen en kijkt Aviko naar mogelijkheden 
om nieuwe efficiëntere rassen te 
ontwikkelen. De ontwikkeling van een 
nieuw ras is echter een tijdrovend 
proces, dat minimaal 10 jaar duurt. 
Het veredelingsproces om nieuwe en 
duurzamere rassen te kweken is lastig 
en duurt lang. Dat willen we versnellen 
door van andere gewassen te leren. 
Bij het kweken van nieuwe tomaten-
rassen worden innovatievere 
technieken gebruikt die veel sneller 
resultaat geven. Deze zogenaamde 
True Breeding technieken zouden 
we graag ook toe willen passen op 
de aardappel om de beste en meest 
duurzame eigenschappen naar boven 
te laten komen. We zoeken samen 

met partners in de veredelingsketen 
naar nieuwe mogelijkheden. Een 
ander aandachtspunt bij de teelt 
is bijvoorbeeld het veredelen van 
aardappelrassen met minder water en 
meer droge stof zodat water wat er niet 
inzit er verderop in het productieproces  
niet uitgehaald hoeft te worden. 
Op deze manier wordt al bij de bron 
gelet op eigenschappen in de aardappel 
die zorgen voor zo weinig mogelijk 
verliezen later in het proces. 

In overleg met onze telers
Ruim 50% van het totaalvolume 
aardappelen dat op onze Nederlandse 
productielocaties verwerkt wordt, is 
geteeld door coöperatieleden van Cosun. 
Om in overleg te blijven met 
de Nederlandse telers richtte Aviko 
de aardappeltelerscommissie op. 
Deze afvaardiging van de Aviko-
telers onderhandelt een eerlijke prijs 
voor de aardappelen en vormt een 
klankbordgroep en raad van advies 
voor Aviko. De commissie bestaat 
uit gemiddeld acht telers uit 
verschillende regio’s. 

Eens per jaar vindt er een bijeenkomst 
met alle telers plaats. In 2012 is 
binnen Aviko een speciale afdeling 
van landbouwkundigen (‘agronomen’) 
ingericht die telers door middel van 
studiegroepen begeleiden bij de teelt 
en de bewaring van aardappelen. 

De inrichting van de afdeling Agronomie 
is een goede ontwikkeling. Op deze 
manier werken we nauw samen 
met onze telers: een achterwaartse 
integratie en grotere betrokkenheid 
binnen de keten. We coachen deze 
telers en merken dat ook bij hen de Bron: www.waterfootprint.org

2.497

287

1.222

1.827

15.415

822

920

Aantal liter water 
nodig per kg productProduct
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betrokkenheid toeneemt. We kopen nu ook steeds meer bij de teler in en minder via 
tussenhandelaren. Door deze kortere schakels in de keten is betere samenwerking 
mogelijk. 

Wat betreft de toekomst kijken we continu hoe we de kwaliteit, efficiëntie en totale 
verwaarding van de aardappel kunnen verbeteren en rassen kunnen ontwikkelen 
die leiden tot een efficiëntere verwerking in de fabriek. Daarnaast heeft de afdeling 
Agronomie doelen opgesteld voor de lange termijn, gericht op verbetering van de 
kwaliteit en verbetering van de verwerkingseigenschappen. Zo proberen we rassen 
te vinden die meer frites per hectare opbrengen, kijken we met onze technologie 
en innovatie afdeling hoe de aardappel zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt 
en maken we onze telers bewust van verbeteringsmogelijkheden in de teelt en bij 
de bewaring van de oogst. In de teeltvoorwaarden staat dat wij geen genetisch 
gemodificeerde rassen accepteren.

Milieueisen van supermarkten 
Alle telers van Aviko telen aardappelen volgens de voedselveiligheidrichtlijnen 
die opgesteld zijn door de VAVI, de branche-organisatie van de verwerkende 
industrie in Nederland. Ongeveer een kwart van de Aviko telers heeft het Global 
GAP-certificaat.  Dat betekent dat deze telers voldoen aan bovenwettelijke eisen 
van supermarktorganisaties op het gebied van voedselveiligheid, milieu, natuur en 
arbeidsomstandigheden. We merken dat de vraag van supermarkten en andere 
klanten omtrent duurzaamheid en milieu toeneemt. Dit gaat dan bijvoorbeeld over 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

10

“Voor ons is het belangrijk dat 
we aan de burger laten zien 
dat we als telers goed bezig 
zijn. Wij merken dat Aviko erin 
slaagt steeds duurzamer te 
werken, al mogen ze dat nog 
wel duidelijker laten zien 
aan de buitenwereld. 
De aardappel is het enige 
gewas dat in de laatste 20 jaar 
een opbrengstdaling laat zien. 
Dit komt hoogstwaarschijnlijk 
door verslechtering van 
de bodem. Aviko heeft als 
uitdaging om samen met 
telers en kennisinstellingen 
deze daling om te zetten 
in een stijging. Stichting 
Veldleeuwerik is hierin de 
ideale partner.”

William de Jonge, Aardappelteler
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Telers met een eigen MVO-plan
Wij stimuleren telers om deel te nemen 
aan Stichting Veldleeuwerik. Binnen 
deze stichting werken onze telers 
samen aan de verduurzaming van de 
aardappelteelt. Stichting Veldleeuwerik 
brengt akkerbouwers en verwerkende 
bedrijven samen om duurzame productie 
van akkerbouwproducten, zoals gerst, 
suikerbieten, uien en aardappelen te 
bevorderen. 10% van onze telers zijn 
hier bij aangesloten. Voor de toekomst 
kijken we of we samen met Stichting 
Veldleeuwerik een initiatief kunnen 
opzetten richting klanten. 
Door bijvoorbeeld producten die uit het 
werk van deze Stichting voortkomen 
in het zonnetje te zetten met een 
keurmerk. Actief lidmaatschap van een 
teler laat zien dat er gewerkt wordt 
aan een duurzamere teelt. 

Innovatie in precisielandbouw 
Onze boerderij in Polen, waarvan 
zowel Aviko als concurrent Farm Frites 
voor de helft eigenaar van is, neemt 
deel aan het Flagship Farm project 
van McDonald’s. Met dit project wil 
McDonald’s de duurzame teelt van zijn 
voedingsingrediënten bevorderen. 

Door goede arbeidsomstandigheden, 
verbetering van het bodemgebruik 
en waterverbruik en verlaging van 
het energieverbruik fungeert deze 
boerderij als best practice voor 
andere leveranciers van McDonald’s. 
Zo gebruikt de boerderij biologische 

groeimodellen om te bepalen hoeveel 
water nodig is en wat de beste tijd is 
om bestrijdingsmiddelen toe te dienen. 
De Poolse boerderij is tevens actief 
betrokken bij een pilot project van de 
internationale tak van Veldleeuwerik, 
‘Skylark’. Dit project richt zich op 
precisielandbouw. Dat houdt in dat we 
heel goed kijken naar de hoeveelheid 
mineralen die in de grond zitten en 
wat deze grond op specifieke plekken 
nog nodig heeft. Zo kunnen we precies 
de goede hoeveelheid meststoffen 
toedienen en houden we de milieu-
impact zo laag mogelijk.

Duurzame palmolie
Ook bij andere grondstoffen vinden we 
een duurzame teelt belangrijk. Sinds 
1 februari 2011 is Aviko, als eerste 
zelfstandige aardappelverwerker 
ter wereld, lid geworden van de 
Roundtable for Sustainable Palm Oil 
(www.rspo.org). Deelname betekent 
dat wij via het kopen van certificaten 
de productie van duurzame palmolie 
bevorderen in producerende landen, 
zoals Maleisië en Indonesië. 

Duurzame palmolie komt volgens de 
criteria van de RSPO van plantages 
waarvoor geen nieuw regenwoud gekapt 
is, die de rechten respecteren van lokale 
bewoners en werknemers en die de 
leefomgeving van bedreigde diersoorten 
in stand houden. Het is onze ambitie 
om in 2015 100% RSPO-gecertificeerde 
palmolie in te kopen. In 2012 kocht 
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Aviko duurzaamheidcertificaten die overeenkomen met 13% van ons totale volume 
aan palmolie in 2013 is dit toegenomen tot 60%. We verwachten al in 2014 voor 
100% van de door ons benodigde olie duurzaamheidcertificaten in te kopen.

Overige grondstoffen
Naast aardappelen en olie kopen we nog andere grondstoffen in voor onze 
producten, ook daar zoeken we naar duurzame alternatieven. Zo is de vis in 
onze maaltijden duurzaam gevangen en heeft het Marine Stewardship Council-
keurmerk. De kip in ons Maaltijdpannetje Malse Kip heeft 1 Beter Leven ster van de 
Dierenbescherming. Dit betekent dat deze kippen in vergelijking met een gangbare 
kip meer daglicht hebben, een overdekte uitloop, strobalen en ze krijgen iedere 
dag graan. Aviko maakt geen gebruik van genetisch gemodificeerde grond- of 
hulpstoffen.



13

“Wij werken aan 
kostenbesparingen 
en milieuvoor-
delen; een win-
winsituatie.”
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Wanneer de aardappels van het land 
komen, worden ze naar de fabriek 
gebracht. Het proces van rauwe 
aardappel tot eindproduct is behoorlijk 
geavanceerd en in het 50-jarig bestaan 
van het bedrijf continu geoptimaliseerd. 
Sinds 2007 gebruikt Aviko Total 
Productive Maintenance (TPM). 
Met dit systeem formuleren we onze 
ambitie: nul ongelukken, nul fouten 
en nul verliezen. Multidisciplinaire 
teams bekijken gezamenlijk welke 
verbeteringen aangebracht kunnen 
worden. 

Deze verbeteringen leiden naar 
verwachting in 2014 tot een Excellence 
Award Categorie A, van The Japanese 
Institute of Plant Maintenance, voor de 
productielocatie in Steenderen. In 2011 
won de productielocatie in Cuijk al deze 
award en zij werken nu aan het behalen 
van de Consistency Award. 

Energiezuinig
Efficiënt omgaan met energie is ook 
een onderdeel van TPM. Dit zorgt 
voor kostenbesparingen, maar levert 
ook milieuvoordelen op vanwege 
een lagere CO2-uitstoot. 
De grootste energieverbruikers voor 
de fritesbedrijven zijn de bakovens. 
Bij de vlokken- en granulaatbedrijven 
verbruiken de drogers de meeste 
energie. Alle Nederlandse vestigingen 
van zowel de Aviko Voorgebakken 

& Gekookte Aardappelproducten als 
de Granulaat & Vlokken-activiteiten 
ondertekenden de Meer Jaren Afspraak 
(MJA). Hiermee committeren zij zich 
om in 2020 30% energie-efficiënter te 
werken ten opzichte van 2005. De drie 
Nederlandse vestigingen hebben vanaf 
2005 gezamenlijk een besparing van het 
specifieke energieverbruik gerealiseerd 
van 16,5%. Dit komt overeen met 
gemiddeld 2,1% per jaar waarmee aan 
de MJA van een besparing van minimaal 
2% per jaar wordt voldaan. Het specifieke 
energieverbruik per ton product van de 
productielocaties in Steenderen, Cuijk, 
Lomm, Proven en Rain am Lech is 16,2% 
gedaald in 2012 en 14,4% in 2013 t.o.v. 
2005. Deze stijging in energieverbruik in 
2013 komt onder meer door incidenten 
in Lomm en in Rain am Lech.

De afname van 14,4% staat gelijk aan 
wat ongeveer 7000 huishoudens op 
jaarbasis aan energie nodig hebben. 
Deze daling is het resultaat van onder 
meer een goed monitoringsysteem, 
goede isolatie, het hergebruiken van 
warmte en het uitschakelen van 
machines wanneer er storingen zijn 
of wanneer ze niet gebruikt worden. 

Elke locatie heeft een eigen energie-
manager  die verantwoordelijk is voor 
energiebesparing en deze werken 
onderling nauw met elkaar samen. 
Kennis en best practices worden met 
elkaar gedeeld. Daarnaast zijn er op 
enkele productielocaties energieteams 
die op zoek gaan naar verbeteringen 
op het gebied van water- en 
energieverbruik. 

EFFICIËNTE FABRIEK

EN LOGISTIEK

Remco Paap, Menno Bol
plantmanager Steenderen, chief operating officer Aviko
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Daarnaast werken we samen met de 
Wageningen Universiteit aan het LEAF-
project (Low Energie And Fat), waarin 
we met diverse partners technologieën 
ontwikkelen om met minder energie 
en minder vet te produceren. Aviko 
ontvangt daarvoor subsidie van de 
provincie Gelderland.

Transport
Ons transport kost behoorlijk wat 
energie. De aardappel is een zwaar 
product vanwege de hoeveelheid 
water. Bovendien vindt het transport 
van onze voorgebakken en gekookte 
aardappelproducten gekoeld (25%) of 
bevroren (75%) plaats. 

In 2013 heeft Aviko de Lean and Green 
Award ontvangen. Ons streven is om 
onze CO 2-uitstoot in het Nederlandse 
transport en transport naar de 
zeehavens met 20% te verminderen 
in 2015. Ten opzichte van 2010, 
hebben we in 2013 al een CO2-reductie 
van 11,8% behaald en zijn daarom 
goed op weg om dit doel te halen. 
Samen met onze vaste transporteurs 
bedenken we hoe we de logistiek zo 

efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk 
kunnen inrichten. We vervoeren op dit 
moment al 35% van onze containers 
via de binnenvaart, we monitoren 
het brandstofverbruik en zijn bezig 
om lange en zwaardere voertuigen 
(LNG) in te gaan zetten. We zien 
verder een grote toekomst voor de 
inzet van LNG-voertuigen voor de 
binnenlandse transporten. Inzet van 
deze voertuigen leidt tot een reductie 
van de CO2-uitstoot met 25%. We 
volgen de ontwikkeling op dit gebied 
zeer nauwgezet. In Nederland is ons 
transport verantwoordelijk voor circa 
2800 ton CO2-uitstoot.
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Lean and Green is een stimulerings- 
programma voor bedrijven en 
overheid om te groeien naar een 
hoger duurzaamheidniveau, door 
maatregelen te nemen die niet 
alleen kostenbesparingen opleveren, 
maar gelijktijdig de milieubelasting 
verlagen. Door middel van een Plan 
van Aanpak heeft Aviko in 2013 
aangetoond dat het 20% CO2 reductie 
kan behalen in vijf jaar tijd. Hiervoor 
hebben we de Lean and Green Award 
ontvangen. Als we deze doelstelling in 
2018 daadwerkelijk halen ontvangen 
we de Lean and Green Star.

Lean 
and 
Green
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Samenwerken met onze transporteurs
We gaan graag partnerschappen aan 
met onze transporteurs om te zoeken 
naar duurzame oplossingen. Zo zijn we 
met NVO Transport in 2012 aan de slag 
gegaan voor het vervoer per trein naar 
Zweden. Dit was enkel mogelijk doordat 
Aviko zich voor de lange termijn aan het 
project verbond. Drie keer per jaar praten 
we met transporteurs, concurrenten 
en experts over manieren om het 
transport te verbeteren. Want samen 
kunnen we meer bereiken zoals 
bijvoorbeeld het organiseren van 
gecombineerde vrachten.

Duurzame energie 
Naast daling van ons energiegebruik en 
efficiënter transport daalt onze CO2-
uitstoot ook doordat we steeds meer 
duurzame energie gebruiken. In 2013 
bedroeg het gebruik aan biogas (GJ) 3,7% 
van de totale energievoorziening van 
de Aviko fritesbedrijven; in 2012 was 

dit 3,15%. In Lomm, Rain, Proven en 
Steenderen nemen we biogas af 
van de lokale waterzuiverings-
installaties. Op dit gas draaien onze 
stoomketels of biogasmotoren die 
elektriciteit opwekken. 

Onze Duitse fabriek in Rain nam in 
2012 een houtverbrander in gebruik 
die sloop- en afvalhout verbrandt en 
omzet in stoom. In 2013 bespaarden 
we hiermee ruim 9 miljoen m3 gas, 
wat gelijk staat aan het verbruik 
van 6000 huishoudens. Ook onze 
Belgische fabriek in Proven bezit sinds 
2011 een warmtekrachtinstallatie 
die gedeeltelijk aangedreven wordt 
door biogas waardoor we jaarlijks 
400.000 m3 aardgas besparen. 
In totaal produceerden we in de 
waterzuiveringsinstallaties bijna 4,5 
miljoen m3 aan biogas wat overeenkomt 
met het gemiddeld gebruik van ruim 
3000 Nederlandse huishoudens. 
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Minder water
In vergelijking met 2005 gebruikten 
we in 2012 en 2013 bijna 15% 
minder water in de fabriek per ton 
product. Dit is overeenkomstig met 
het energieverbruik. De grootste 
waterverbruikers in de fritesfabrieken 
zijn de blancheurs en koelinstallaties. 
Bij de vlokken- en granulaatbedrijven 
zorgt het koken van de aardappels 
voor het meeste waterverbruik. 
Gemiddeld genomen is zo’n 70% van 
het verbruikte water grondwater, 

de rest is leidingwater. Om grotere 
besparingen te realiseren innoveert 
Aviko op het gebied van Closed Loop 
Blanching. Aviko blancheert geschilde 
en gesneden aardappelen tijdens het 
productieproces. Door middel van 
deze nieuwe techniek proberen we 
minder water voor het proces te 
gebruiken. Ook gaat hierdoor minder 
energie verloren omdat het nieuwe 
water niet telkens opgewarmd 
hoeft te worden. 
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Aardappelstoom-
schillen en 
snippers

Belangrijkste 
bijstromen

Toepassing

Tarra

Frituurolie

Proceswater

Snippers die overblijven na het snijden van de aardappels worden 
zoveel mogelijk verwerkt in specialiteiten. Wanneer deze niet geschikt 
zijn, worden ze afgezet als veevoer. Ook gebakken snippers dienen als 
energierijke grondstof voor veevoer. 

Tarra is het zand dat overblijft na het wassen van de aardappelen. 
Tarra wordt veelal hergebruikt als schone grond. 

De restanten van onze frituurolie worden door externen opgehaald. 
Zij halen hieruit zoveel mogelijk water, zodat de olie ingezet kan worden 
als brandstof in bijvoorbeeld warmte-installaties in de tuinbouw. 

Op vijf productielocaties wordt het zetmeel uit het proceswater 
gezuiverd. Al ons proceswater wordt gezuiverd in een afvalwater-
zuiveringsinstallatie. De installatie maakt hieruit biogas. Ook legt het de 
stikstof en het fosfaat uit het water vast in de vorm van struviet, een 
waardevolle meststof voor de landbouw.

Bijstromen
Onze belangrijkste bijstromen zijn tarra, stoomschillen, snippers, proceswater en olie. 
Aviko heeft zich ten doel gesteld om alle bijstromen maximaal te benutten. In 2013 
was slechts 8% (t.o.v. 9,8% in 2011) van de bijstromen niet geschikt voor hergebruik. 
Dit afval gaat dan naar de stortplaats of verbrandingsoven. 

Vrieshuis
Aviko werkte de laatste jaren aan plannen voor een nieuw vrieshuis in Steenderen. 
In overleg met de gemeenten en lokale bevolking wordt hard gewerkt aan de 
wijziging van het bestemmingsplan, waarna de bouw van het vrieshuis van start 
kan gaan. Dit moderne vrieshuis heeft de nieuwste koeltechniek, verbeterde isolatie 
en energiezuinige verlichting. Dankzij de goede isolatie kunnen we de koeling van 
het vrieshuis even stilzetten als de fabriek veel stroom nodig heeft. Als de fabriek 
normaal draait of stilstaat kan het vrieshuis harder vriezen. Het vrieshuis is hierdoor 
een soort accu. De energie van onze eigen warmtekrachtcentrale, die energie efficiënt 
wordt opgewekt, kan hierdoor optimaal worden benut.
 
Daarnaast kan door middel van het nieuwe vrieshuis 80% van onze producten vanuit 
de fabriek in Steenderen dichterbij gekoeld worden. Nu worden deze vervoerd naar 
diverse vrieslocaties in Nederland. Dit bespaart naar schatting jaarlijks 80.000 
transportkilometers over de plaatselijke binnenwegen.
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Om ons afval te verminderen maken 
we onze verpakkingen zo dun mogelijk. 
In de afgelopen jaren nam de dikte 
van de folie van het overgrote deel 
van onze verpakkingen af met bijna 
60%. Nauwe samenwerking met onze 
verpakkingsleveranciers is daarbij 
belangrijk. Daarnaast houden we 
proeven met het slimmer laden van 
onze pallets. Waar we vroeger 63 dozen 
à 10 kilo gebruikten, hebben we nu nog 
maar 54 dozen à 12,5 kilo nodig. Met 
minder karton verpakken we meer van 
onze producten. Al het overgebleven 
karton en incourante folies worden 
hergebruikt zodat er bijna geen 
materialen worden weggegooid.

Verpakkingen



“Wij werken dagelijks 
aan innovaties die 
onze producten steeds 
duurzamer en gezonder 
maken.”

21
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Het Aviko-assortiment telt zo’n 
200 voorgebakken en voorgekookte 
aardappelproducten. Dagelijks kiezen 
8,5 miljoen consumenten voor een 
van onze producten. Wij voelen ons 
verantwoordelijk om onze producten 
zo gezond mogelijk te maken. 
De Richtlijnen Goede Voeding van het 
Voedingscentrum1 zijn dan ook de 
leidraad bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Hiermee willen we een 
bijdrage leveren aan het tegengaan 
van overgewicht en diabetes.

Helaas eten westerse consumenten 
momenteel gemiddeld teveel calorieën, 
verzadigd vet, zout en te weinig vezels 
en bewegen ze te weinig. In Nederland 
heeft bijvoorbeeld 53% van de mannen 
en 43,7% van de vrouwen overgewicht. 
Dit aandeel stijgt nog steeds (bron: 
Nationaal Kompas Volksgezondheid 
2012, RIVM). Van de Nederlandse 
kinderen en jongeren (2-20 jaar) 
heeft in 2012 13% overgewicht en 3% 
obesitas (bron: CBS, 2013). Wereldwijd is 
overgewicht zelfs bijna verdubbeld sinds 
1980. Overgewicht en obesitas kosten 
de Nederlandse maatschappij per jaar 
enkele miljarden euro’s aan medische 
zorg, gederfde arbeidsproductiviteit 
en kosten voor arbeidsongeschiktheid. 
Wij koppelen onze producten dan ook 
nadrukkelijk aan een gezond dieet en 
een gezonde levensstijl. 

Informatie voor consumenten
Bij het eten van frites is een groot 
gedeelte van onze consumenten niet zo 
bezig met gezondheid en duurzaamheid. 
Het thema gezondheid ligt dan ook 
gevoelig als het gaat om frites: de 
consument wil vooral gewoon lekker 
genieten. Het is daarom onze overtuiging 
dat wij achter de schermen moeten 
zorgen dat onze producten zo gezond 
en duurzaam mogelijk zijn, zonder daar 
specifiek richting de consument over 
te communiceren. Wel hanteren wij 
een uitgebreide voedingswaardelijst 
zodat de consument kan zien hoeveel 
calorieën, vezels en vitamines onze 
producten bevatten. Verder onderschrijft 
Aviko de Nederlandse Reclame Code 
waarbij reclame of promoties niet gericht 
worden op kinderen onder de 7 jaar en 
alleen aangepaste reclame is toegestaan 
voor kinderen tot 12 jaar. 

GEZONDE
CONSUMENT

 1 Lees hier meer over de Richtlijnen Goede 
Voeding: http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

Frida Miedema, Ingeborg Blaauw, 
Jolanda Maagd
senior product developer, senior brand manager, manager innovation and product development



In onze marketing richten we ons op 
drie type maaltijden die aansluiten 
bij de verschillende dagen van de 
week: gemakkelijk, lekker en gezond. 
Binnen deze type maaltijden zorgen 
we voor het meest gezonde alternatief 
en proberen zo vanuit ons aanbod 
verschillende keuze te bieden. Een 
voorbeeld van een frietproduct welke 
goed past in een gezonde maaltijd is 
Fridéaal, speciaal gemaakt voor de 
gezondheidsbewuste consument. 
Op de verpakking van Fridéaal prijkt 
de claim dat de frites maximaal 1,5% 
verzadigd vet bevatten na afbakken. 
Een ander voorbeeld is Kokkerellen van 
Aviko, hier helpen we de consument bij 
het bereiden van een culinaire, gezonde 
en tevens gemakkelijke maaltijd. 

De aardappel bevat veel gezonde 
voedingsstoffen zoals vezels, vitamines 
en mineralen en past goed in een 
gevarieerd dieet. En omdat hij voor 80% 
uit water bestaat, levert de aardappel 
weinig calorieën. Ter vergelijking, 200 
gram gekookte aardappelen bevat 160 
kcal tegenover 200 gram gekookte rijst 
die 300 kcal bevat.

Verandering 
vanuit aanbod

De gezonde 
aardappel
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Gezonde vetten
De hoeveelheid en soort vetten in 
onze producten worden bepaald door 
de frituuroliekeuze in onze fabriek, 
bij de verkooppunten waar onze 
producten worden afgebakken en 
door consumenten thuis. Daarom 
kiezen we vanwege de gezondere 
vetzuursamenstelling steeds vaker voor 
zonnebloemolie in plaats van palmolie.

Vanaf 2009 was bij alle gesneden 
diepvriesspecialiteiten (schijven, partjes, 
etc.) palmolie al 100% vervangen door 
zonnebloemolie. Hierdoor daalde 
het percentage verzadigd vet in die 
producten met 70%. In 2013 hebben 
we ook SuperCrunch omgezet naar 
zonnebloemolie. Zonnebloemolie 
maakt nu ongeveer 25% uit van ons 
totale olieverbruik. Samen met onze 
private label klanten kijken we of we 
het aandeel palmolie verder kunnen 
verlagen. We zullen ons vooral richten 
op het vervangen van palmolie door 
zonnebloemolie in onze diepvriesfriet. 
Kijkend naar ons productportfolio valt 
hier de grootste winst te behalen. 

Minder zout en allergenen
Sinds 2009 zijn we continu bezig om 
stapsgewijs het zoutgehalte in een deel 
van ons assortiment te verlagen. 
Aan het grootste deel van onze 
producten voegen we helemaal 
geen zout toe, zoals bijvoorbeeld 
aan onze frites en gesneden 
voorgebakken producten. Aan onze 
aardappelspecialiteiten wordt wel in 
meer of mindere mate zout toegevoegd. 
De laatste jaren verlaagden we bij 70% 

van deze specialiteiten het zoutgehalte, 
of houden we bij de introductie al 
rekening met een lager zoutgehalte 
(max. 0,75% zout). In 2013 hebben wij 
18 ton minder zout aan onze producten 
toegevoegd. Dat is een verbetering ten 
opzichte van 16 ton minder zout in 2011. 
Verder proberen we de hoeveelheid 
allergenen zoals gluten te beperken. 
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over 
de mogelijk toenemende gevoeligheid 
voor allergenen. Wetenschappelijke 
consensus ontbreekt vooralsnog, omdat 
veranderende meetmethoden resultaten 
moeilijk vergelijkbaar maken. Echter, 
al onze producten met een coating, 
een dun laagje zetmeel, zoals gekruide 
partjes, Supercrunch en Fridéaal, zijn 
in ieder geval glutenvrij. 

Veilige producten
De veiligheid van producten heeft onze 
grootste aandacht. Aviko introduceerde 
in 2001 als eerste bedrijf een 
certificering voor voedselveiligheid in de 
aardappelteelt. Dit certificeringsysteem 
omvat de teelt, bewaring van de 
aardappelen en controle op het 
niet overschrijden van normen voor 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
Het is later overgenomen door de 
Vereniging voor Aardappel Verwerkende 
Industrie als standaard voor de sector. 
Er vindt bijna wekelijks op één van de 
vestigingen controle plaats door een 
onafhankelijke instantie. Daarnaast 
houden we ons productieproces 
nauwlettend in de gaten zodat onze 
producten veilig geconsumeerd kunnen 
worden. Hierdoor kennen we gelukkig 
geen voedselveiligheidincidenten.



“Ik laa
t 

potent
iële 

medewerkers
 zien 

hoe ee
n modern 

produc
tiebed

rijf 

eruit z
iet.”
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Bij Aviko werken ruim 1.900 
medewerkers. Bijna 80% daarvan is 
man, wat vaak het geval is bij een 
productiebedrijf. 

Ons personeelsbeleid richt zich op de 
volgende punten:
• Talenten aan Aviko binden;
• Veiligheid vergroten;
•  Medewerkers ook op de lange termijn 

inzetbaar houden;
•  Medewerkers binden en mee laten 

groeien met de organisatie.

Aantrekkelijk voor nieuw talent
Talentmanagement is een belangrijk 
speerpunt. Talent is schaars en dat 
geldt in het bijzonder voor technische 
functies. Daarom hebben we in 2012 
een corporate recruiter aangenomen die 
zich richt op het bereiken van potentiële 
medewerkers en nieuw talent. 
Zo bezoeken we scholen en beurzen en 
organiseren we open dagen. De meeste 
jongeren weten niet hoe een modern 
productiebedrijf eruit ziet, dus dat laten 
we ze graag zien. Om de mogelijkheden 
die Aviko als werkgever kan bieden 
verder kenbaar te maken hebben we de 
website werkenbijaviko.nl gelanceerd. 

Op deze website geven we inhoud aan 
onze slogan “Je haalt er meer uit bij 
Aviko” door inzicht te geven in wat 
Aviko potentiële medewerkers kan 
bieden en aan welke mooie uitdagingen 
we werken. 

Succesvol door de juiste opleiding
Uit onze interne evaluatie blijkt dat 
we veel trainen. In 2013 bood Aviko 
gemiddeld 1,9 dag opleiding per 
fte. In onze Aviko Academy leiden 
we onze commerciële mensen op 
via zes online modules, gericht op 
productkennis, marktkennis en product-
marktcombinaties. Hierdoor wordt het 
inzicht in de behoefte van de klant en 
de kennis van de producten en diensten 
van Aviko vergroot. Onze mensen zijn 
vervolgens in staat om wereldwijd 
iedereen goed te informeren over de 
issues en meerwaarde van producten. 
Duurzaamheid draagt hierin bij aan ons 
onderscheidend vermogen. Het aantal 
opleidingen dat Aviko aanbiedt is in 2013 
ten opzichte van 2012 toegenomen, 
van 109 naar 140. Deze toename is 
voor een belangrijk deel toe te schrijven 
aan veiligheidstrainingen en TPM. 

WAARDEVOLLE
MEDEWERKER

Babs Quist
corporate recruiter
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Robuust arbobeleid
Al onze mensen hebben recht 
op een veilige werkomgeving en 
het is de plicht van Aviko om erop 
toe te zien dat deze veiligheid 
gewaarborgd wordt. Door middel 
van een arbomanagementsysteem, 
halfjaarlijkse interne arbo-audits 
en arbo-werkgroepen doen we 
uiteraard ons uiterste best om 
ongevallen te voorkomen en onze 
arbeidsomstandigheden te verbeteren. 
In 2012 is in Steenderen een externe 
expert met een programma gestart om 
het veiligheidsbewustzijn binnen onze 
bedrijfscultuur te verbeteren. Sinds 
2013 richt een veiligheidsdeskundige 
van Aviko zich op het implementeren, 
borgen en verder ontwikkelen van dit 
programma. Binnenkort starten ook 
de andere vestigingen hiermee. 

We vragen daarnaast blijvend aandacht 
voor het melden van onveilige situaties 
omdat dit echte ongevallen kan 
voorkomen. Om dit te faciliteren is het 
S.O.S.-formulier ontwikkeld. (S.O.S. staat 
voor Signalering Onveilige Situatie). 
Dit formulier is eind 2012 in Steenderen 
ingevoerd en in 2013 voor alle andere 
vestigingen. We zien hierdoor een grote 
toename in het aantal meldingen van 
onveilige situaties: dat is op zichzelf een 
positieve ontwikkeling. 

Ervaren en gezonde medewerkers 
Om te zorgen dat onze medewerkers 
lang inzetbaar zijn en ook tijdens hun 
pensioen van een goede gezondheid 
genieten, werken we met een 

levensfasebewust personeelsbeleid. 
Gezondheid heeft daarbij prioriteit. 
In de periode 2008–2013 deden 
800 medewerkers mee aan een 
gezondheidsonderzoek. Collega’s 
met gezondheidsrisico’s boden we 
vervolgens een half jaar ondersteuning 
aan, zoals begeleiding door een diëtist, 
sportarts of fysiotherapeut. Alle 
medewerkers konden daarnaast een 
vergoeding van een sportabonnement 
ontvangen of deelnemen aan een 
programma om te stoppen met roken. 

Bij verschillende medewerkers bleek 
een half jaar begeleiding echter niet 
voldoende. Daarom is ervoor gekozen 
om samen te werken met ‘Bewegen 
werkt’. Zij leveren een Health Coach die 
collega’s een vol jaar begeleidt op basis 
van realistische ambities. Ook worden bij 
het onderzoek de partners van collega’s 
betrokken omdat de partner nodig is 
om verandering te bereiken.

Ziekteverzuim
In 2013 was het ziekteverzuim bij 
Aviko 3,9%, oftewel ruim 25.000 
verzuimdagen. Onze doelstelling was 
4% en daar zitten we dus maar net 
onder. In 2013 vonden 76 ongevallen 
met verzuim plaats, wat leidde tot 888 
verzuimdagen. De VCA-index geeft de 
frequentie van het verzuim ten opzichte 
van het aantal gewerkte uren weer. 
Onze index is gedaald van 43 in 2012 
naar 31 in 2013. Wij streven er naar om 
dit nog verder terug te brengen naar 
maximaal 10. 

Aantal verzuimdagen als gevolg van een ongeval

Ongevallen zonder letsel en bijna-ongevallen

Ongeval met letsel en verzuim van meer dan 1 dag

Aantal meldingen van onveilige situaties

2012 2013

888

156

51

935

830

133

62

335



28

Echt tevreden
Uit gesprekken met onze medewerkers over tevredenheid blijkt dat we op de goede 
weg zitten met ons personeelsbeleid. Tijdens het medisch onderzoek vragen we 
onze medewerkers ook naar hun bevlogenheid door afname van de UBES Vragenlijst 
(Utrechtse Bevlogenheidschaal). De uitkomsten van de UBES tonen aan dat we qua 
bevlogenheid boven de landelijke norm scoren. Omdat we graag willen weten wat 
onze medewerkers drijft en waar hun kracht ligt maar ook willen weten hoe het 
met o.a. de werkdruk gesteld is, willen we gebruik gaan maken van de BPR-toolbox 
(Bevlogenheid, Productiviteit, (lifestyle) Risico’s) voor duurzame inzetbaarheid . 
(http://eforis.nl/bpr-toolbox/) Op basis van de uitkomsten ondernemen we vervolgens 
weer actie om dit te verbeteren. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Aviko voelt zich betrokken bij ontwikkelingen in de maatschappij en sponsort 
daarom regelmatig sportieve evenementen, met name voor kinderen. Bij voorkeur 
betrekken we hierbij onze medewerkers. Zo kunnen lokale sportverenigingen of 
sportevenementen via medewerkers om een financiële bijdrage vragen. 
Tot voor kort sponsorde Aviko de Avond4Daagse. Bij deze organisator zijn 
zo’n 200 gemeenten aangesloten. In 2014 sponsoren we Modderdag. 

Tot slot stelt Aviko elk jaar een bedrag ter beschikking voor sponsoring van een goed 
doel. Ieder jaar kiest een andere vestiging het goede doel. Wij vinden het belangrijk 
onze medewerkers hierin te betrekken. Het zijn dan ook onze medewerkers die de 
goede doelen aandragen. 

Op ModderDag spelen meer dan 60.000 
kinderen op 1500 kinderdagverblijven 
en scholen in de modder. Gewoon, 
met water en zand… vies worden 
mag! ModderDag is door Veldwerk 
Nederland naar ons land gehaald in 
navolging van International MudDay. 
De eerste editie in 2013 was meteen 
een enorm succes! Aviko vindt het 
een mooi initiatief en heeft besloten 
ModderDag te ondersteunen. In een 
tijd dat kinderen steeds meer tijd 
binnen (achter televisie en computer) 
doorbrengen, ervaren ze op ModderDag 
het plezier van buitenspelen in de 
natuur. Tijdens ModderDag ontdekken 
kinderen én volwassenen wat modder 
is, hoe je er mee kunt spelen en wat 
de aarde betekent voor ons dagelijkse 
leven. De link met de grond waarin onze 
aardappelen worden geteeld is natuurlijk 
snel gelegd…
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Colofon
Heeft u vragen over het MVO-verslag van Aviko? Neem dan contact op met 
Dick van der Aart, marketing manager van Aviko, via mvo@aviko.nl. 
 
Dit verslag is een uitgave van Aviko Group B.V., Steenderen.
Concept, tekst, redactie en vormgeving: Schuttelaar & Partners.
Fotografie: Dik Nicolai. De foto op pagina 1 is mede mogelijk gemaakt  
door Brasserie Borghees, Abergsweg 30, 46446 Emmerich.

Juli 2014

30




