MVO-BELEID ZIJERVELD JAARRESULTATEN 2021
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor
Zijerveld. Iedere leverancier waar we mee
samenwerken dient te voldoen aan de gestelde
eisen. We verduurzamen in de gehele breedte van
het bedrijf, van magazijn tot kantoor en van de
boeren tot het transport. We hebben dan ook een
uitgebreide rapportage om alle resultaten weer
te geven.
Het jaar 2021 begon met een lange lock down en
ook aan het einde van het jaar, precies rondom de
drukste tijd van het jaar hadden we te maken met
wederom een corona lock down. Met de eerdere
ervaringen hebben we dit als organisatie in goede
banen weten te leiden en getracht
voedselverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan,
door overschotten weer in andere kanalen op de
markt te zetten. Zijerveld is trots op alle punten die
in 2021 behaald zijn!

EFFICIËNT AFROEPBELEID
EN OPSLAG PRODUCTEN
Overschotreductie
		 • Interne efficiëntie door
samenvoegen afdelingen met
als doel optimalisatie in leverperformance en overschotreductie.
		 • S ales managers en Procesmanagers
hebben target op overschotreductie.
		 • A
 anpak en frequentie monitoring
aangescherpt.

Alle planken bij Ripening
zijn vervangen en de oude
planken zijn hergebruikt
bij andere partijen en in
consumentenacties.

TRANSPARANTIE IN DE KETEN
Z ijerveld blijft werken met beoordelingslijsten om beter inzicht te
krijgen over leveranciers m.b.t. gestelde eisen en MVO prestaties.

VOEDSELVEILIGHEID

VERDUURZAMEN
VERPAKKINGEN

T.o.v. 2019 reductie van 11,50% verpakkingsmateriaal
per verpakte kilo. Met een totale besparing van 13 kton.

Stijging aantal gebruikers
B2B platform zet voort.
Hierdoor 15% minder
verkeerd bestelde
producten t.o.v. 2020.

Onverkoopbaar regulier product
wordt geschonken aan de
Voedselbank.

VERMINDEREN
VOEDSELVERSPILLING

 	
Verminderen: De doelstelling 10% minder plastic (in KG) in
verpakkingsmateriaal per consumenteneenheid in 2025 is al
behaald! Dit is gelukt middels de volgende initatieven:
• Lichtere klappackfolie
• Slim fit verpakking; Tray van plastic naar karton,
		 smallere tray dus minder verpakking
• Omzetten plastic plateau bakjes naar karton
• Dekselloze verpakking borrelblokjest
• Alle klappacks naar smalle folies en kleinere
		sluitstickers

VERMINDEREN RETOUREN

TRANSPARANTIE
IN DE KETEN

Continue monitoring van voedselkwaliteit. Daarnaast
extra focus op het maken van beleid op STEC Boerenkaas
om besmetting te beperken.
Aantal recalls is gedaald naar 2.
Zijerveld is kartrekker geweest in het opstellen van
een listeria protocol (SAR, Safety Assurance Regime).
Dit is branche breed geimplementeerd en door COKZ en
NVWA geaccordeerd.

KLANTTEVREDENHEID

VERDUURZAMEN
VERPAKKINGEN

KWALITEIT EN
VOEDSELVEILIGHEID

V erduurzamen:
• Carbon-black vervangen door non-carbon black
		 met 40% R-Pet op alle eigen producten voor NL
		 markt + merendeel co-packers. Geen nieuwe
		 Carbon-black meer op de markt.
• R-pet aandeel wordt gestaag verhoogd, goed opweg
		 om het doel te halen.
Transparantie:
• In 2022 is het streven 100% van de
		 consumentenverpakkingen voorzien van een logo over
		 de wijze van recycling. Momenteel bevat 47% een
		 dergelijk logo.

 oorlooptijd klachten is gereduceerd naar
D
onder de 5 werkdagen.

KWALITEIT
 oor scherpere monitoring en opvolging is
D
het aantal klachten met 6% gedaald t.o.v.
2020.

GEZONDE
MEDEWERKERS IN
VEILIGE OMGEVING

EFFICIËNTE
WAREHOUSING &
TRANSPORT

VEILIGE EN PRETTIGE WERKOMGEVING

Besparing behaald van 651.000 kWH per jaar
door sluiting Emballagemagazijn Engelandweg
en verhuizing Schumanweg.

EFFICIËNT TRANSPORT
 ezondheid van medewerkers is belangrijk voor Zijerveld. Hier wordt extra aandacht aan
G
besteed middels het aanbieden van gezondheidsonderzoeken, analyseren van knelpunten in
ziekteverzuim en deze direct adequaat oppakken. En op een ludieke manier in beweging zijn.
Zo liepen in 2021 in een half jaar tijd zo’n 75 medewerkers gezamenlijk 10.000 Ommetjes.

‘Alle chauffeurs rijden op basis van ‘Het nieuwe
rijden’, waarmee een 10% besparing wordt
bereikt.

VERDUURZAMING
WAREHOUSING EN VERWERKING

V eiligheid is binnen Zijerveld in 2021 nog meer embed. Een Incident management systeem
is ingevoerd, trainingen zijn uitgebreid en protocollen aangescherpt. Dit leidde tot een
daling van de recordables (3 t.o.v. 7) en een veiligere werkomgeving.

VITALITEIT MEDEWERKERS

VERDUURZAMEN TRANSPORT

In 2021 nieuwe transport app in gebruik genomen, waardoor
transportbewegingen nog beter kunnen worden gemoniteerd
en er efficienter, en dus met minder uitstoot gereden kan
worden.
Door samenwerkingen met andere partijen is het aantal
fustbewegingen met 50% gedaald. Daarnaast heeft het een
positief effect op efficiënt transport en reiniging en
verminderen van de CO2 uitstoot.

Door het omzetten van verlichting naar LED-		
lampen is een besparing van 32% behaald.
Zijerveld koopt duurzame energie in (100%) via
RFC (melkveehouders, produceren deze groene
stroom). Daarnaast worden diverse locaties 		
verwarmd via restwarmte.
	Focus op het beter scheiden van gemengd
bedrijfsafval. Door papier&karton en folie nog
beter gesorteerd in te zamelen.

