
 Voedselveiligheid staat voorop bij Zijerveld. 
In 2020 is het uitgebreide assortiment veiliger 
geworden door:

 • het saneren van rauwmelkse kazen met een 
  onverantwoord hoog risico
 • toevoegen van nieuwe rauwmelkse kazen 
  met een verantwoord risico
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  14% reductie van klachten

  Vervanging van kaas-rijpingsplanken
     in ons kaaspakhuis.

KWALITEIT

    Door efficiëntere inrichting van magazijnen, 
hebben we onze footprint kunnen verkleinen. 

 Zijerveld maakt alleen gebruik van 100% 
 groene stroom.

     2,5% reductie in afvalstromen, door 
verminderen gebruik op papier & karton,  
folie en kunststof.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor 
Zijerveld. Zijerveld verduurzaamt in de gehele 
breedte van het bedrijf, samen met onze 
leveranciers, van magazijn tot kantoor en van 
de veehouders tot het transport.

Voor 2020 waren er uitdagende MVO 
doelstellingen bepaald. Aan het eind van het jaar 
kunnen we concluderen dat 2020 de boeken 
ingaat als een bijzonder jaar. Vanwege COVID-19 
hadden we te maken met diverse onvoorziene 
uitdagingen. Door de plotselinge lock downs, 
gingen afzetkanalen op slot en ontstonden er 
abrupt voorraden. Hierdoor kwamen gestelde 
MVO doelen onder druk. Met een doortastende 
houding heeft Zijerveld een negatieve impact tot 
het minimum kunnen beperken. Overschotten 
zijn op een duurzame manier in andere kanalen 
op de markt weggezet. Hiermee heeft Zijerveld 
een grote stap kunnen zetten op het gebied van 
het verminderen van voedselverspilling.
 
Ook het werken aan een veilige omgeving, zowel 
thuis als op kantoor eiste een andere manier van 
werken door COVID-19. Direct na de 
aankondiging dat het land in maart op slot ging is 
er adequaat gehandeld. Boven op het RIVM beleid 
zijn er aangescherpte maatregelen getroffen. Er is 
alles aan gedaan om de bedrijfsvoering op een 
hoog niveau te houden waar veiligheid en een 
prettig werkklimaat voor onze medewerkers 
voorop stond. Zijerveld heeft bewezen flexibel te 
zijn en snel te kunnen inspelen op een 
veranderende markt en desondanks ook op 
gebied van duurzaamheid mooie stappen te 
kunnen zetten. We zijn dan ook bijzonder trots op 
alles dat we met elkaar hebben bereikt!

  Veiligheid is key prioriteit bij Zijerveld. Door structurele integratie in trainingen,
 projecten, overlegstructuren en rapportages is een veiligere    
     werkomgeving ontstaan.

  In het bijzondere Covid-19 jaar heeft Zijerveld bewezen flexibel en snel te kunnen
 inspelen op acuut veranderende omstandigheden waarbij het kunnen bieden van een
 veilige en goede werkplek centraal stond. 

  Uit het jaarlijkse werknemerstevredenheid onderzoek blijkt een hoge betrokkenheid  
 van onze medewerkers en zijn nieuwe initiatieven opgepakt om continue   
 verbeteringen door te voeren.

VEILIGE EN PRETTIGE WERKOMGEVING

  Meer inzicht in MVO resultaten van leveranciers door 
 nieuwe borgingslijsten.

TRANSPARANTIE IN DE KETEN

VERMINDEREN 
VOEDSELVERSPILLING

MVO-BELEID ZIJERVELD JAARRESULTATEN

   Verminderen: Door het verkleinen van onze plastic
consument verpakkingen (gesneden plakken kaas)
is in 2020 22,6 kton plastic bespaard.

  Verduurzamen: De ruim 900 duizend zwarte schaaltjes in
consumentverpakkingen (geitenkaas) zijn omgezet naar
een duurzamer materiaal (non-carbon black met 40%
R-Pet).

VERDUURZAMEN 
VERPAKKINGEN

 Zijerveld werkt samen met partners die 
 zich net als wij inzetten voor een zo duurzaam 
 mogelijk en efficiënt transport. Met als doel 
 het verminderen van CO2 uitstoot.

EFFICIËNT TRANSPORT

  Advantage report resultaten 2020: 
 • 1e plaats overall performance
 • Top 3 positie binnen Social 
 Responsibility en environmental 
 sustainability score  

KLANTTEVREDENHEID

 Door plotselinge lock-downs gingen afzetkanalen op slot en ontstonden abrupt
 voorraden. Door snel en doortastend te handelen, zijn overschotten op een
 duurzame manier in andere kanalen weggezet en is er 36% meer naar de
 voedselbank gegaan.

 Door nieuwe manier van werken zijn in Duitsland overschotten met 83% gereduceerd.

 De introductie van het online bestelplatform heeft geleid tot een 
 efficiënter bestelproces met 26% minder retouren
 én biedt klanten meer inzicht in
 productinformatie.

VERMINDEREN 
VOEDSELVERSPILLING
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