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Verduurzamen in stappen
Dit is alweer de vijfde editie van het Koninklijke Euroma duurzaamheidsjaarverslag. Toen we zes
jaar geleden ons beleid opstelden, hebben we doelen geformuleerd waarin we elk jaar groei
op het gebied van duurzaamheid willen laten zien. Ik ben trots te kunnen melden dat we daar in
2017 opnieuw in zijn geslaagd.
Als een organisatie die wereldwijd acteert, zijn we in staat om verschil te maken. We zien het dan
ook als onze verantwoordelijkheid om ons hard te maken voor een duurzamer wereld.
Van sourcing tot verpakking
Duurzaamheid speelt op vele fronten. Het begint al bij de sourcing van onze kruiden en
specerijen in de landen van herkomst. In 2017 konden we opnieuw een aantal grondstoffen
toevoegen aan onze lijst van duurzaam geteelde grondstoffen. Ons aandeel duurzaam
gecertificeerde specerijen, kruiden, gedroogde groenten en zaden steeg daarmee tot 10%.
Maar ook in onze eigen fabrieken valt winst te behalen. Zo hebben we dankzij tal van
maatregelen in onder meer onze vestiging in Schijndel mooie resultaten behaald in het kader van
energiebesparing.
Bij de ontwikkeling van onze producten maken we bewuste keuzes. Met onze kennis en
kunde helpen we opdrachtgevers producten te ontwikkelen met een gezonde en duurzame
samenstelling. En we streven ernaar om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en hergebruik
te stimuleren. Voor ons eigen consumentenmerk kozen we bijvoorbeeld voor recyclebare of
herbruikbare verpakkingen met zogenaamde ‘peelable’ labels. Op die manier dragen we bij aan
de circulaire economie.
Nieuwbouw BREEAM Excellent
In dit jaarverslag blikken we terug op 2017, maar ondertussen is onze blik uiteraard alweer op
de toekomst gericht. In 2018 zal de nieuwbouw in Zwolle een vlucht nemen. Onze ambitie is om
het BREEAM-NL Excellent-certificaat te behalen. Dat betekent dat ons nieuwe hoofdkantoor
30% energiezuiniger moet worden dan volgens het huidige bouwbesluit is vereist. Het dak van
de p
 roductie wordt voorzien 2.200 zonnepanelen. Hiermee kan circa 660 kW aan duurzame
elektriciteit worden opgewekt.
Ook de verbeterpunten die naar voren kwamen
uit de Energiescan van de huidige fabriek in
Wapenveld, nemen we mee naar onze n
 ieuwe
fabriek in Zwolle. En zo blijven we onszelf
verbeteren.
In dit verslag leest u een compleet overzicht
van het resultaat van onze inspanningen. Ziet u
kansen op welke manier Euroma nog meer kan
bijdragen aan duurzaamheid? We staan open
voor uw suggesties!

Robert Hoogstra
CEO
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Euroma’s Ambitie
Euroma’s strategie op het gebied van duurzaamheid is gebaseerd op vijf thema’s. Bij elk thema hebben
we ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Jaarlijks rapporteren we de vorderingen per thema in dit
duurzaamheidsjaarverslag.
Doelstellingen per thema
Thema 1: Impact in de landen van herkomst (Pagina 5)
1. Euroma realiseert een 50% stijging in 2020 van het inkoopvolume voor gecertificeerde duurzame
kruiden en specerijen t.o.v. 2015
2. In 2025 is de doelstelling een inkoopvolume te realiseren, bestaande uit 100% gecertificeerde
duurzame kruiden en specerijen
3. Euroma zal zich blijvend inzetten voor Sustainable Spice Initiative (SSI), het internationale multistakeholder platform voor duurzame kruiden en specerijen
4. Euroma is transparant over de resultaten en geleverde prestaties van haar duurzaamheidsbeleid en
staat open voor interactie over dit onderwerp met andere betrokken partijen in de vorm van bijvoorbeeld certificering en (externe) audits
Thema 2: Onze medewerkers (Pagina 8)
1. Euroma is een aantrekkelijke werkgever voor haar werknemers en een aantrekkelijke partner voor
haar stakeholders en overige relaties
Thema 3: Energie, emissie, afval en verpakkingen (Pagina 10)
Onze doelstellingen voor 2020 ten opzichte van 2010 zijn:
1. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (MT) met 50%
2. Het reduceren van het energie- en waterverbruik van onze productielocaties met 25%
3. Het reduceren van materiaalverspilling met 10%
4. Het reduceren van restafval op onze productielocaties met 20%
5. Een toename van 25% in de recycling van ons afval
Thema 4: Voeding en gezondheid (Pagina 14)
1. We gebruiken onze kennis en kunde op het gebied van kruiden en specerijen om zo eerlijke,
duurzame producten te vervaardigen die aansluiten bij de wensen van onze klant en uiteindelijk de
consument.
Thema 5: Onze gemeenschap (Pagina 15)
1. Euroma neemt actief, sociaal en maatschappelijk betrokken deel aan de (lokale) samenleving.
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De duurzame
strategie van Euroma
Niet achterover leunen, maar handelen. Dat is het
credo van Euroma als het gaat om d
 uurzaamheid.
Dankzij onze inspanningen zien we dat duurzaamheid steeds meer verankerd raakt binnen Euroma.
De behaalde resultaten zijn b
 emoedigend en
we zijn ervan overtuigd dat iedere bijdrage
uiteindelijk een mondiaal effect zal hebben.
Tegelijkertijd r ealiseren we ons dat we ons
moeten blijven inspannen voor een d
 uurzame
samenleving. Euroma’s ambitieuze duurzaamheidsstrategie wijst ons in de juiste richting.
Standaarden en certificaten
Er bestaan talloze standaarden en certificaten
op het gebied van duurzaamheid.
1. Om op duurzame, verantwoorde wijze te
werken en te produceren, past Euroma de
ISO 26000 standaard toe.
2. We voeren diverse gecertificeerde duurzame producten, waaronder de Rainforest
Alliance certificering en de SMETA 4 Pillar
certificering.
3. De EcoVadis rating laat zien hoe duurzaam
een organisatie is. In 2016 behaalden we
een score van 69, daarmee behoren we tot
de beste 3% binnen de sector.

Het bedrijfsleven kan een aanzienlijk verschil
maken als het gaat om duurzaamheid. Ook de
Verenigde Naties doen een dringend beroep op
het bedrijfsleven om te helpen de Sustainable
Development Goals te bereiken. Deze Duurzame
Ontwikkelingsdoelen, vastgesteld tijdens de
Klimaattop van 2015 in Parijs, zijn erop gericht
een eind te maken aan armoede, ongelijkheid
en klimaatverandering. Ze vormen tot 2030 hét
internationale kader van duurzame ontwikkeling.
Met ons duurzaamheidsbeleid en -strategie
dragen we bij aan de verwezenlijking van de
klimaatdoelen.
Verantwoordelijk
Euroma is een full-service partner voor de
internationale foodindustrie. Met kruiden en
specerijen van over de hele wereld ontwikkelen
we de meest smaakvolle producten. En bieden
we efficiënte en betrouwbare totaaloplossingen.
Wij zijn van mening dat onze positie
verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Daarom streven we niet alleen naar een duurzame
werk- en leefomgeving in ons eigen land, maar
ook in de landen van waaruit wij onze kruiden
en specerijen importeren. Om dit te bereiken,
integreert Euroma sociale verantwoordelijkheid
in de gehele organisatie: in de omgang met
onze medewerkers en in al onze contacten met
partners en andere stakeholders.
Trotse voorvechter
Zo zijn we trots aan de wieg te hebben gestaan
van het Sustainable Spices Initiative (SSI). Het
SSI brengt toonaangevende internationale
ondernemingen en niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s) bij elkaar om de specerij
handel op een duurzame wijze te transformeren.
De afgelopen jaren is er gewerkt aan de
realisatie van een nieuw convenant voor de
inrichting van een efficiëntere organisatie. Naar
verwachting z etten de SSI-leden begin 2018 hun
handtekening. We zijn ervan overtuigd dat de
naleving van dit convenant een positief effect
zal hebben op de productie van en vraag naar
duurzame kruiden en specerijen.

5

Duurzaamheid bij Euroma

Impact in de landen
van herkomst
De aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt
toe. Waar het een aantal jaren geleden nog niet
vanzelfsprekend was om kruiden en specerijen
op een duurzame manier te verbouwen, zien we
een positieve beweging ontstaan in de landen
van herkomst. Euroma spant zich in om in totale
keten van kruiden en specerijen duurzaamheid te
stimuleren en betrokkenheid te creëren.
De ambitie ligt hoog. We streven ernaar om
al onze kruiden en specerijen duurzaam te
realiseren. In 2017 steeg het aantal duurzame
gecertificeerde grondstoffen opnieuw. Het
percentage duurzame producten is in inmiddels
9,8% van alle specerijen, kruiden, zaden en gedroogde groenten. Een forse stijging ten opzichte
van 2016, toen was het 5,5%. We zijn blij met die
groei en blijven ons inzetten voor uitbreiding.
Bescherming van het milieu
Euroma haalt haar grondstoffen uit landen
verspreid over de hele wereld. Samen met onze
leveranciers werken we aan een betere toekomst,
waarin negatieve effecten op het milieu worden
tegengegaan. Dat doen we door lokale boeren te
trainen in duurzame landbouw, bovendien zorgt
de teelt van kruiden en specerijen voor natuurlijke
biodiversiteit.

Goede arbeidsomstandigheden
Bij de opleiding van leveranciers is er ook
aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Ze
leren bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen
veilig te gebruiken. Euroma vindt het daarnaast
belangrijk om met haar leveranciers open in
gesprek te gaan om corruptie, machtsmisbruik
en discriminatie tegen te gaan. We voeren
daarom regelmatig audits uit. Onze medewerkers
zijn beschikbaar voor eventuele klachten van
gedupeerden uit de waardeketen. Onder meer
via www.euroma.com.
Bestrijden van armoede
Om armoede te bestrijden, biedt Euroma in
diverse landen van herkomst opleidingen aan
boeren. We geloven in de zogenaamde ‘Theory
of Change’. Wanneer de vraag naar duurzame
kruiden en specerijen op de langere termijn
doorzet, zal de productie hiervan aantrekkelijker
worden voor de veelal kleine boeren. Hiermee
wordt de economische veerkracht van de
kleinschalige huishoudens verder versterkt. Als
gevolg hiervan zullen de boeren hun duurzame
productie in de toekomst verder uitbreiden,
waarmee ook de negatieve effecten op het milieu
zullen afnemen.

Figuur 1: Duurzame producten van Euroma - Rainforest Alliance or SAC-accreditted
Germany
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Sinds de boeren meer en meer duurzaam
telen, is het landschap verrijkt. Door
bloemen in uitbundige kleuren te planten
als grensgewas, lokken de boeren insecten
weg van hun oogst en voorkomen ze en
kruisbesmetting van bestrijdingsmiddelenresiduen.
Door de duurzame teelt van de chilipeper
ontstaat er een gezonder en stabieler
ecosysteem. Daarnaast zorgt het voor groei
en ontwikkeling op sociaal gebied.

Duurzame chili uit India
Aan de rand van een van de chilivelden in
India prijkt een bord: Hier wordt duurzame
chili verbouwd. De bewuste boer is er trots
op. En het bord lokt ook andere producenten
naar de betreffende boer. Een prachtig
voorbeeld van het domino-effect dat Euroma
voor ogen heeft.
De regio Guntur in India staat bekend om
haar chili’s. Het is een belangrijk sourcingsgebied voor Euroma. Sinds 2007 bieden we
er het education programme Sustainable
Code aan, waarin lokale boeren worden
opgeleid om de bekende langwerpige rode
pepertjes op een duurzame manier te telen.
Tijdens die training krijgen ze advies over
alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen. En leren ze gebruik te maken van
druppelirrigatie en sprinklersystemen voor
behoud van water.
Ook leren de boeren over de circulaire
economie en hoe ze dit zelf moeten
toepassen, bijvoorbeeld door het gebruik
van vermicompost. Veel telers houden
tegenwoordig koeien. De mest wordt
naar een aparte schuur gebracht waar het
‘vermicomposteert’ met behulp van wormen.
De compost wordt vervolgens gebruikt voor
het land. Een bijkomend voordeel is dat de
opbrengsten van de melk naar initiatieven
gaan die de empowerment van vrouwen in
de regio stimuleren.

Groene peper uit India
Groene peper is met zijn kenmerkende
aroma en smaak een verfijnde smaakmaker,
geliefd in vleesgerechten. Euroma haalt een
belangrijk deel van haar groene peper uit
Dindigul, een district in de staat Tamil Nadu
in het zuidoosten van India. Het klimaat is
er ideaal voor de peperteelt, mede door de
hoogte en de regenval. De zomers hebben
meer regens dan de winter, wat helpt tegen
insecten.
Sinds 2014 krijgen de boeren in dit gebied
training over goede arbeidsomstandigheden.
Bovendien worden de boeren opgeleid op
het gebied van natuurbescherming en wateren bodembeheer. Een van de belangrijkste
resultaten daarvan is dat tegenwoordig
levende bomen worden gebruikt als steun
voor de peperplanten, in plaats van betonnen
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De duurzame teelt is niet alleen goed
voor het milieu. Ook de kwaliteit van de
groene peper is aanzienlijk verbeterd
en boeren krijgen betere opbrengsten kwaliteitspremies. Dit komt de hele
gemeenschap ten goede.

De krachten gebundeld
Euroma staat niet alleen in haar streven
naar duurzaamheid. Samen met tal van
organisaties werken we eraan om de
duurzame handel tot norm te maken. Met
deze (niet-gouvernementele) organisaties
werkt Euroma aan duurzame projecten in de
landen van oorsprong.

of houten palen. De bomen zorgen voor
natuurlijke schaduw voor de peper, dragen
bij aan de bodemvruchtbaarheid wanneer ze
hun bladeren laten vallen, en creëren humus
die helpt om bodemvocht te behouden.
Om verbranding in de open lucht
te voorkomen, zijn bij elke boerderij
afvalverwijderingsputten gegraven.
Onkruid en snoeimateriaal verdwijnen in
deze putten, wat binnen enkele maanden
in rijke organische mest resulteert. Ook
regenwater wordt opgevangen in de putten,
wat helpt om de grondwaterspiegel op de
boerderijen te verbeteren. Daarnaast worden uitsluitend bio-insecticiden gebruikt
voor ongediertebestrijding.

Sedex
Sedex is een non-profit ledenorganisatie
die zich toelegt op het bevorderen
van verbeteringen in ethische en
verantwoordelijke
handelspraktijken
in wereldwijde
leveringsketens.
IDH
Het Sustainable Trade Initiative (IDH)
versnelt en versterkt duurzame handel door
impact-georiënteerde coalities te creëren
tussen vooroplopende
multinationals, civiele
samenlevingsorganisaties,
regeringen en andere
belanghebbende partijen.
SSI
Het Sustainable Spices Initiative (SSI) brengt
toonaangevende internationale ondernemingen en NGO’s samen met het doel de
reguliere specerijhandel
op een duurzame manier
te transformeren. Om
zo toekomstige bronnen
veilig te stellen.
Rainforest Alliance
Deze internationale organisatie zonder
winstoogmerk streeft
ernaar biodiversiteit te
behouden en duurzaam
levensonderhoud te
garanderen.
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Onze medewerkers
Aandacht voor vitaliteit en ontwikkeling

Euroma wil een aantrekkelijke werkgever zijn en
ook zo gezien worden door haar medewerkers,
klanten, leveranciers en werkzoekenden. C
 oncreet
betekent dit dat we medewerkers laten werken in
een veilige, gezonde werkomgeving onder goede
arbeidsomstandigheden. En we zetten ons a
 ctief
in voor de ontwikkeling en vitaliteit van onze
medewerkers.
Euroma heeft respect voor iedere medewerker
en biedt iedereen gelijke kansen. We vinden
het niet meer dan logisch om volgens de wet
te acteren, we dwingen v eiligheidsmaatregelen
af en b
 etrekken de ondernemingsraad en
vakbonden bij onze beleids- en besluitvorming.
Alle medewerkers vallen onder de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao).
Gedragscode
We hechten grote waarde aan onze reputatie
op het gebied van eerlijkheid, integriteit en
ethiek. De interne, door iedereen geaccordeerde,
Gedragscode geldt als richtlijn voor professioneel
en ethisch gedrag. Duurzaamheid is één
van de onderdelen die is opgenomen in de
Gedragscode.

Training en ontwikkeling in 2017
De ontwikkeling van kennis, motivatie en gedrag
draagt bij aan een groter welzijn van onze
medewerkers. In 2017 heeft Euroma hier dan ook
opnieuw sterk op ingezet. Vanuit het oogpunt
van preventie hebben in 2017 alle fabrieks
medewerkers een tiltraining gevolgd. Naast
een theoretische training heeft de trainer alle
werkplekken bezocht om te coachen bij de juiste
manier van tillen.
Voor het middenkader heeft Euroma diverse
sessies georganiseerd over het voeren van
verzuimgesprekken. De betrokken medewerkers
hebben vaardigheden geleerd om dergelijke
gesprekken te voeren en kregen handvatten om
zieke medewerkers te helpen bij het herstel.
In 2017 is verder een programma gestart voor
de opleiding van operators op productielijnen.
Het doel is de kwaliteit en veiligheid aan de
productielijn te vergroten. Tijdens deze opleiding
krijgen de operators meer inzicht in het totale
productieproces. En leren ze zelfstandig een
productielijn te bedienen. Naast e-learning vindt
het belangrijkste deel van deze opleiding plaats
in de praktijk, aan de productielijn.
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Er was veel belangstelling voor het opleidingsprogramma voor individuele m
 edewerkers. Veel
medewerkers hebben opleidingen g
 evolgd,
variërend van communicatietrainingen tot
strategisch account management. En van
persoonlijke effectiviteit tot projectmanagement.
Bij ruime belangstelling zijn trainingen in huis
gegeven. Bij individuele belangstelling bezocht
de m
 edewerker een extern opleidingsinstituut.
Het aantal uren besteed aan opleiding in 2017
bedraagt 2084 uren. Dit is 3,75 % van het totaal
aantal werkbare uren.
In het kader van de Global Reporting Initiative
(GRI) richtlijnen hebben wij de verplichting om te
rapporteren over het percentage van de werktijd
dat door staking verloren gaat. Voor 2017 is dit
percentage nul.

Duurzaamheid bij Euroma

Op basis van de uitkomsten van de
gezondheidscheck worden, samen met de
werknemer, persoonlijke doelstellingen bepaald.
Bijvoorbeeld op het gebied van stoppen met
roken, gewichtsbeheersing, gezonde voeding,
een goede balans tussen werk en privé en meer
bewegen. Door het volgen van workshops en
individuele acties werken de deelnemers aan
hun persoonlijke doel(en). Aan het eind van het
programma wordt een eindmeting gedaan. Het
resultaat wordt vastgesteld en besproken met de
medewerker. Op deze manier hoopt Euroma niet
alleen de bewustwording van haar medewerkers
te stimuleren, maar ook een actieve en positieve
bijdrage te leveren aan een gezonde leefwijze.
De uitkomsten kunnen als zeer positief worden
beschouwd. De meeste deelnemers hebben bij
de eindmeting betere resultaten laten zien dan bij
de startmeting.
In 2018 volgt een evaluatie van Euroma
Vitaal. Dat we aandacht blijven besteden aan
gezondheid binnen het bedrijf is een feit. In 2018
bekijken we op welke manier het gezondheidsprogramma een vervolg krijgt.

Tijdelijk contract
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Euroma Vitaal
2017 was het derde jaar van het driejarige
gezondheidsprogramma Euroma Vitaal. In dit
jaar heeft de laatste groep werknemers deelgenomen. Het ging daarbij voornamelijk om
kantoorpersoneel uit Wapenveld dat nog niet in
eerdere jaren het programma had doorlopen.
Het programma start met een gezondheidscheck,
waarbij de deelnemers een lichamelijk onderzoek
krijgen en vragenlijsten invullen, om hun mentale
gezondheid te inventariseren. De uitkomsten van
het onderzoek worden in een persoonlijk gesprek
gedeeld met de betreffende medewerker.

23%
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6%
Vrouwen

Figuur 2: Verdeling vaste en tijdelijk contracten o.b.v.
geslacht
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Euroma

Landelijk gemiddelde

Figuur 3: % permanente contracten van Euroma vs.
landelijke gemiddelde (Bron CBS).
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Energie, emissie,
afval & verpakkingen
Euroma evalueert jaarlijks haar milieuprestaties.
We hebben duidelijke verbeterdoelstellingen
geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Hetzelfde geldt voor de
vermindering van energie- en waterverbruik,
materiaalverspilling en restafval. Door diverse
maatregelen zijn we er in 2017 in geslaagd om op
vrijwel alle fronten te besparen.
De grootste winst is het afgelopen jaar
gerealiseerd in de fabriek in Schijndel. In 2016
hebben we een onafhankelijke Energiescan
volgens de European Energy Directive Standaard
(EED) laten uitvoeren in deze versfabriek,
waar met name sauzen, dressings worden
geproduceerd. Tot 2020 willen we in S
 chijndel
6% besparen op het energieverbruik. De
investeringen die we het afgelopen jaar hebben
gedaan, werpen nu al hun vruchten af.

De nieuwbouw zal voldoen aan het BREEAM-
Excellent label en in 2019 in gebruik worden
genomen. Dankzij bewust handelen van onze
medewerkers zijn in 2017 ook in Wapenveld toch
de nodige besparingen gerealiseerd.
CO2 uitstoot teruggedrongen
De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide
is in grote mate bepalend voor de opwarming
van het klimaat. De CO2 uitstoot van Euroma is
fors gedaald ten opzichte van 2010. Dat is het
resultaat van het gebruik van groene stroom,
energiebesparingen en het vergroenen van
aardgas, door de inzet van CO2-certificaten.
Daarbij hebben we gekozen voor de breed
geaccepteerde certificaten van het type VER Gold
Standard.

150

Voor de locatie in Wapenveld heeft Euroma
het afgelopen jaar geen grote investeringen
gedaan. De geconstateerde verbeteringen die de
Energiescan van 2017 blootlegde, integreren we
in de nieuwe fabriek in Zwolle.
3D beeld van de nieuwe fabriek in Zwolle
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Figuur 4: CO2 kilo per MT productie, scope 2

Energieverbruik gedaald
Ook in 2017 heeft Euroma een verdere sterke
daling van het energieverbruik gerealiseerd. In
2017 is dat onder meer bereikt door in Schijndel
de stoomketel efficiënter in te regelen, wat een
gunstig effect heeft op het energieverbruik. Ook
hebben we te maken met schaalvoordelen. In de
loop van de afgelopen jaren heeft Euroma een
sterke groei doorgemaakt. In verhouding zijn
meer machines op de bestaande basis energievoorziening gaan draaien.
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Figuur 5: Mega joules per MT productie

Isolatiematerial om verwarmingsbuizen

Daarnaast heeft Euroma een aantal beslissingen
genomen die een positief effect hadden op
het energieverbruik. Zo zijn we overgestapt op
slimmere pasteurisatie-methodes die minder
energie kosten.
De elektriciteitsrekening daalde verder doordat
we in de fabriek in Schijndel zijn begonnen
de Tl-verlichting gefaseerd te vervangen
door LED-verlichting. En voor de hogedruk
spuitinstallatie is geïnvesteerd in een systeem
waarbij de hogedrukreiniger automatisch in- en
uitschakelt.
Verder is het koudeverlies bij de koel- en
vriescellen aanzienlijk beperkt door de inzet van
luchtgordijnen. Betere meetapparatuur helpt
ons om eerder te anticiperen op afwijkende
temperatuurschommelingen in de koel- en
vriescellen om zo het energieverlies verder terug
te dringen. Ook hebben we de warmteoverdracht
onder de loep genomen. Door een betere isolatie
van de leidingen die de stoom afvoeren, gaan we
niet alleen energieverliezen tegen, maar wordt
tegelijkertijd ook de veiligheid vergroot.
De maatregelen lonen. Ten opzichte van basisjaar
2010 is de hoeveelheid gebruikte energie per
eenheid geproduceerd product per ultimo 2017
gedaald met maar liefst 97,3%.

Waterverbruik licht gestegen
Waar we zien dat de energiekosten afnemen
in verhouding met het grotere volume, heeft
Euroma in 2017 wel iets meer water verbruikt
per geproduceerde eenheid product dan in
het voorgaande jaar. Die lichte stijging wordt
veroorzaakt door de hogere frequentie van
schoonmaak in Schijndel. De verklaring ligt in
afspraken met afnemers over kortere doorlooptijden van de producten en het terugbrengen van
voorraden, wat meer productwisselingen en dus
schoonmaakbeurten met zich meebrengt.
Desondanks is Euroma er wel in geslaagd om ten
opzichte van het peiljaar 2010, een reductie van
het waterverbruik te realiseren van 29,4%.
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Figuur 6: Water liter per MT productie
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Kritisch op verpakkingen
Ons beleid om de milieuprestaties te verbeteren,
betreft ook verpakkingsmateriaal. We streven
ernaar om minder verpakkingsmateriaal te
gebruiken en hergebruik te stimuleren. De
bestaande verpakkingen worden geanalyseerd
en daar waar mogelijk geoptimaliseerd.
Een voorbeeld daarvan is de verbetering
van een kunststof kruidenpotje in 2017. Het
resultaat is een gewichtsreductie van 44%.
Op jaarbasis r esulteert dit in 2.000 kg minder
verpakkingsmateriaal. Bovendien leidt de nieuwe
lay-out tot a
 anzienlijke efficiency-voordelen
op de productielijn, wat tevens bijdraagt aan
energiereductie. Voor ons eigen consumentenmerk kozen we voor recyclebare of herbruikbare
verpakkingen met ‘peelable’ labels.

Bijdragen aan verduurzaming van verpakkingen
Wat is nu eigenlijk duurzamer: glas of blik?
En welk soort kunststof is het beste? Het
afgelopen jaar ging Euroma op zoek naar
antwoorden door aan te kloppen bij het
Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
Ina Pol, strategisch inkoper bij Euroma legt
uit: “Met meer materiaalkennis kunnen we
vragen van klanten beter beantwoorden en
hen uit eigen beweging voorstellen voor
duurzamere keuzes doen.” Het KIDV werkte
op dat moment aan een beslismodel waarmee
producenten en importeurs stapsgewijs tot
duurzame keuzes komen bij de evaluatie
van bestaande verpakkingen en bij de
totstandkoming van nieuwe verpakkingen.
Door het model te toetsen bij een aantal
projecten, heeft Euroma een bijdrage kunnen
leveren aan de verdere ontwikkeling van de
Design Support Tool.
De ervaringen van Euroma waren positief. Op
een aantal onderdelen zijn verbeterpunten
aangeleverd. Het KIDV werkt momenteel aan
de definitieve oplevering van het beslismodel.
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Het scheiden van afval in de fabriek
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Dalende afvalstromen
Euroma ziet haar afvalstromen behoorlijk dalen.
De hoeveelheid afval per geproduceerde eenheid
product is gedaald met 32,3% ten opzichte van
het peiljaar 2010.
In 2017 hebben we opnieuw minder afval
gegenereerd dan in het jaar daarvoor. Het
percentage restafval is het afgelopen jaar wel licht
gestegen. Nu China het plastic afval uit Europa
niet langer wil verwerken, wordt meer afval als
restafval aangemerkt. In Europa is momenteel te
weinig capaciteit om al het plastic te recyclen.
Euroma kijkt kritisch naar mogelijke verdere
besparingen op (plastic) afval. Een van de
belangrijkste tactieken hierbij is afval te beperken
door materiaalverspilling te reduceren. Dat doen
we onder meer door in het productiebeleid te
focussen op ‘first time right’. Door wijzigingen
in de organisatiestructuur en controles, zijn we
beter in staat om in te grijpen bij afwijkingen
in het productieproces. Zodra een afwijking
wordt g
 esignaleerd, staken we de productie.
De ervaring leert dat stoppen efficiënter is dan
doorgaan, met verspilling tot gevolg.
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Van vies woord tot besparingspotentieel
Diezelfde gedachtegang is leidend in zijn
aanpak tot een duurzamer organisatie. “Vroeger
was duurzaamheid haast een vies woord. De
algemene gedachte was dat duurzaamheid geld
kostte. Tegenwoordig dringt het besef steeds
meer door dat duurzaamheid hand in hand gaat
met efficiëntie en kostenreductie.” Hij vervolgt:
“Bij de aanschaf van nieuwe machines kijken we
bij Euroma dan ook heel goed naar het energie
verbruik en de levensverwachting. De investering
is wellicht wat hoger, maar op de lange termijn is
het die investering gewoonweg waard.”

“Duurzaamheid en efficiëntie
gaan hand in hand”
Interview met Gerben Otten, Plant Manager bij
Euroma
“Als Plant Manager is Gerben Otten eindverantwoordelijk voor de Euroma fabriek in Schijndel.
Hij woont in Nijmegen. In 2018 dé Green Capital
van Europa. En dan woont hij ook nog eens in de
meest duurzame Nederlandse straat van 2016.
“Daar heb ik slechts een kleine rol in gespeeld
hoor,” voegt hij bescheiden toe. Toeval of niet,
Gerben Otten heeft wel wat met duurzaamheid.
Gerben: “Mijn vrouw en ik hebben veel rondgereisd. Dan zie je hoe groot de impact van de
mens is op de wereld. Zeker nu we zelf kinderen
hebben, zijn we ons er van bewust dat we een
wereld over hebben te dragen aan de v olgende
generatie. En dan maak je bewustere k euzes.”

“We moeten deze wereld op een goede
manier overdragen aan onze k inderen.
Dat vraagt om bewuste, duurzame
keuzes.”
Zo kwam er ook een h
 ybride auto. Gerben
vertelt: “Eerlijk is eerlijk. Dat ik hybride rijd,
heeft voor een groot deel ook te maken met
de lagere k osten. Een auto die zuiniger rijdt, is
minder m
 ilieubelastend. Maar die b
 esparingen
zijn natuurlijk ook mooi meegenomen in de
portemonnee. Zo zie je dat d
 uurzaamheid en
efficiëntie hand in hand gaan.”

Besparen in Schijndel
De Energiescan die Euroma in 2016 in Schijndel
liet uitvoeren, toonde aan dat de fabriek al
goed scoorde op het gebied van duurzaamheid.
In dubbel glas en isolatie was bijvoorbeeld al
grotendeels voorzien. Maar het bedrijf werd
uitgedaagd om nog eens 6% te besparen op
het energieverbruik. “Dat doen we door een
gecombineerd plan van doordachte vervangings
investeringen, enkele nieuwe investerings
initiatieven en procesoptimalisaties. Denk daarbij
aan de optimalisatie van het stoomwezen,
het structureel vervangen van TL door LED
verlichting, de duurzame vervanging van hoge
druk-reinigingsinstallaties, het plaatsen van luchtgordijnen en betere isolatie van warmtedragers
om warmte- en koude-verliezen te beperken.”

“Het werkt niet om heel hard te roepen
om duurzaamheid. Je moet alle voordelen
blootleggen.”
Toch gelooft Gerben dat de grootste winst te
behalen is in bewustwording bij de medewerkers
zelf. “Ook hier geldt dat heel hard roepen om
‘sustainability’ niet loont. Je moet triggeren door
alle voordelen bloot te leggen. ”Er is dan ook
een programma g
 estart, waarbij elke medewerker
jaarlijks drie verbeteringen doorvoert.
Gerben legt uit: “80% van die verbeteringen
betreft verliezen in tijd, geld en materiaal.
Wanneer mensen signaleren dat er ergens
water wegstroomt en daar een oplossing voor
bedenken, heeft dat een gunstig effect op onze
kosten maar ook op duurzaamheid. Door op die
manier duurzaamheid echt onderdeel van het
werk te maken, wordt het heel laagdrempelig. En
daarin schuilt ‘m de kracht.”
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Voeding en
gezondheid
Consumenten willen gezonde, eerlijke voeding.
Ze verlangen transparantie over de ingrediënten
en het productieproces. Trends die Euroma
van harte ondersteunt en m
 ogelijk maakt. Met
onze kennis en kunde helpen we opdracht
gevers producten te ontwikkelen op basis van
natuurlijke smaakoplossingen. En r ecepturen
te herformuleren naar een gezondere en
duurzamere samenstelling. In 2017 kwamen
tal van projecten voorbij waarmee Euroma een
bijdrage levert aan eerlijke, duurzame voeding.
Euroma stimuleert het gebruik van g
 ecertificeerde
duurzame kruiden en specerijen en het
ontwikkelen van gezondere duurzame recepten
voor onze mengsels. Zo maakt Euroma
bijvoorbeeld alleen gebruik van palmolie die
RSPO gecertificeerd is (www.rspo.org). Voor
palmoliederivaten betreft dit Green Palm
Certificates (www.greenpalm.org). Verder beschikt
Euroma over IFS higher level certificering.
Glutenvrij
Voor een aantal klanten heeft Euroma in 2017
(een deel van) hun productportfolio glutenvrij
(<20 ppm gluten) gemaakt. Zo rondden we
een omvangrijk project af om de recepturen
van talloze seasonings voor snacks glutenvrij te
maken. Na een uitgebreide screening zijn we
op zoek gegaan naar alternatieve grondstoffen.
Het vraagt de nodige tijd en kennis om met de
nieuwe ingrediënten de smaak van het oude
recept te evenaren of te verbeteren. Tevens
zijn er maatregelen genomen in productie om
kruisbesmetting met gluten te minimaliseren.
Inmiddels zijn de vernieuwde producten
succesvol geïntroduceerd.
Verlagen suikergehalte
Suiker is een veelvoorkomend ingrediënt van
dressings en sauzen. Het rondt de smaak van
een saus of dressing mooi af. Door te zoeken
naar alternatieve ingrediënten die deze functie
overnemen, heeft Euroma in 2017 in diverse
bestaande dressings een suikerreductie van 30%

gerealiseerd. Daarnaast hebben we een project
afgerond voor nieuwe dressings waarin 0% suiker
aan de receptuur is toegevoegd.
Superspices
In navolging van de supergroenten, heeft de
consument nu ook steeds meer aandacht voor
de gezondheidsvoordelen van kruiden en
specerijen. Euroma heeft in kaart gebracht waar
mogelijkheden liggen op het vlak van declaratie
en houdt berichtgeving over wetgeving hierover
nauwlettend in de gaten.

NEXTgarden:
Is het mogelijk om exotische specerijen
zoals Spaanse peper en kurkuma in
Nederland, onder glas, te telen? En wat
zijn dan de voordelen op het gebied van
duurzaamheid, logistiek en kosten? Dat zijn
de centrale vraagstukken van de NEXTgarden
Ingredient Farm (NIF). In 2017 ondertekende
Euroma met d
 ertien andere partijen een
intentieovereenkomst voor dit experiment.
Alle betrokken partijen zijn bekend met
issues omtrent de beschikbaarheid,
kwaliteit en authenticiteit van specerijen
uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het is een
van de beweegredenen geweest voor dit
experiment. Daarnaast zien de partijen de
potentiële duurzaamheidsvoordelen van de
lokale glasteelt: gebruik van pesticiden is
uitgesloten, het watergebruik beperkt en de
lokale teelt reduceert transportbewegingen.
Om te testen of een deel van de specerijen
in Nederland zelf geteeld kan worden, is in
het glastuinbouwgebied NEXTgarden in de
gemeente Lingewaard een locatie ingericht
met een teeltruimte, een demonstratie
gedeelte en ontmoetingsruimte. Zodra er
helderheid is over subsidie vanuit Europa,
starten we met de experimenten. Dat doen
we in samenwerking met studenten van HAS
Den Bosch en Van Hall Larenstein.

15

Duurzaamheid bij Euroma

Onze gemeenschap

Actief betrokken bij de lokale samenleving

Niet alleen in de landen van herkomst en in ons
eigen bedrijf wil Euroma een rol van betekenis
hebben op het gebied van duurzaamheid. We
zien het ook als onze verantwoordelijkheid om
actief, sociaal en maatschappelijk betrokken deel
te nemen aan de lokale samenleving.
Sportief
Om bij te dragen aan een gezonde levensstijl,
sponsort Euroma diverse (jeugd)sportactiviteiten
in de regio. Bovendien zijn we nauw betrokken
bij de organisatie van sportieve evenementen.
Sinds 2008 is Euroma betrokken bij de organisatie
van de Euroma Kruidenloop. In 2017 vond
alweer de tiende Kruidenloop plaats. Vanaf het
Euroma t errein in Wapenveld leggen honderden
deelnemers, jong en oud, een fraai parcours af.
Ook negen collega’s liepen mee, een aantal voor
de eerste keer, aangemoedigd door het Euroma
Vitaal programma.
Brownies & Downies
Euroma had de eer om in 2017 de eerste
organisatie te zijn waar Brownies & Downies
Zwolle hun overheerlijke brownies op locatie
bezorgden. Brownies & Downies is een keten
van lunchcafés waar mensen werken met een
verstandelijke beperking of een afstand tot de
arbeidsmarkt. De medewerkers van B&D hebben
ons brownies b
 ezorgd ter ere van de start van
een nieuwe fase in ons programma voor Best
Performing Company.
Veilig ondernemen
In Schijndel is Euroma actief betrokken in een
lokaal overlegplatform met gemeente, politie,
brandweer en de beveiligingsorganisatie. Streven
is de veiligheid te verbeteren op het bedrijven
terrein waar de versfabriek gevestigd is. De
inspanningen hebben ertoe geleid dat we in
2017 het Keurmerk Veilig Ondernemen en Basis
Samenwerking ontvingen.

Groen rijden
Binnen Euroma maakt een aantal medewerkers
gebruik van een leaseauto. Euroma stimuleert hen
zoveel mogelijk om elektrische dan wel hybride
voertuigen te selecteren. Die voertuigen kunnen
bij Euroma opgeladen worden en de betreffende
werknemers krijgen ook thuis een laadpaal. In
2017 werd er totaal voor 6.006 KwH geladen bij
de laadpalen van Euroma.
Opleidingslocatie
Euroma initiëert meerdere stage-initiatieven op
locatie, waarbij de meeste deelnemers afkomstig
zijn van regionale scholen en opleidingscentra.
Naast invulling van onze vraag naar geschikt
personeel, faciliteren we hiermee ook de
ontwikkeling en opleiding van nieuwe operators.
Sociale Werkvoorziening
Euroma hecht veel waarde aan de samenwerking
met Sociale Werkbedrijven. SW-bedrijven hebben
in belangrijke mate bijgedragen aan de groei
en het succes van Euroma. Naast toepasbaar
productiewerk onderhouden in Schijndel de
medewerkers ook onze groenvoorzieningen.
1 van de laadpalen op het Euroma terrein
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Plezier in het werk
De werkzaamheden voor Euroma bieden de
nodige afwisseling op een werkdag. Zo kan
iemand de dag bijvoorbeeld starten door een
aantal uren de kruiden in potjes te doen. Na de
koffiepauze kan hij aan de slag met sealen. Na de
lunch een aantal uren stickeren. En aan het einde
van de dag starten met een andere specerij.
Gerben: “Voor een gezonde werknemer klinkt
dat misschien niet heel spannend. Maar onze
werknemers ervaren er veel uitdaging en plezier
in.”

“Medewerkers die kleine of grote stappen
zetten. Ontwikkeling is er altijd”

“Mensen zien groeien. Dat is
het allermooiste van mijn werk.”
Interview met Gerben Beeksma, Manager
Industrie bij NEF
“Het werk dat we voor Euroma doen, biedt veel
afwisseling. Onze medewerkers werken met veel
plezier met de kruiden en specerijen.” Aan het
woord is Gerben Beeksma, Manager Industrie
bij Werk- Leerbedrijf NoardEast Fryslân, kortweg
NEF. Zo’n zes jaar geleden investeerde NEF in
een volautomatische en een handlijn voor het
verpakken van kruiden en specerijen van Euroma.
Sociale werkvoorziening NEF begeleidt
mensen die als gevolg van lichamelijke of
psychische beperkingen zijn aangewezen op
zogenaamd ‘beschut werken’. En maakt zich
hard voor r e-integratie van werkzoekenden,
door o
 pleidingen en werkervaringsplekken ter
beschikking te s tellen. Ook worden statushouders
in deze een plekje geboden binnen NEF. Dat doet
NEF voor de vier gemeenten in het noorden van
Friesland. Met 800 werknemers is het bedrijf zelfs
de g
 rootste werkgever van Noord-Friesland.
Dagelijks werken er circa 50 medewerkers aan het
afvullen van kruiden en specerijen voor E
 uroma.
Het werk is voor een grote groep werknemers
geschikt. Gerben Beeksma vertelt: “De enige
uitzondering zijn mensen met a
 andoeningen zoals
astma of huidziekten. De geur is indringend. En
de hygiëneregels zijn zeer streng.”

Opbloeien
Gerben geniet van de ontwikkeling die hij ziet bij
de medewerkers. Nuttig bezig zijn en het contact
met collega’s doet veel met mensen, is zijn
ervaring. “Soms zie ik iemand die als een hoopje
ellende binnenkwam zo opbloeien dat hij zelfs op
detacheringsbasis aan de slag kan.” Of het zijn
kleinere stapjes: “Bijvoorbeeld iemand die voor
Euroma begint aan de handmatige verpakkingslijn
en op een gegeven moment ervaart dat hij
toch het tempo van de verpakkingsmachine kan
bijbenen. Die trots van mensen, schitterend om te
zien!”
Gecertificeerd bedrijf
Er zijn niet veel werk-leerbedrijven die food-
gecertificeerd zijn zoals NEF. Zo is het bedrijf ISO,
FSC en Skal-gecertificeerd. “Dat moet ook wel,
omdat bij de foodbedrijven waar wij voor werken
hygiëne en voedselveiligheid op de eerste plaats
staan,” legt Gerben Beeksma uit. De werknemers
worden dan ook jaarlijks uitgebreid HACCP
getraind.

“Wij hebben bedrijven nodig die sociaal
verantwoord ondernemen op de agenda
hebben”
In zijn werk maakt Gerben zich hard voor het
behoud van en de uitbreiding van contracten.
“Om onze mensen werk en daarmee een zinvolle
dagbesteding te kunnen blijven bieden, hebben
we bedrijven zoals Euroma nodig. Bedrijven die
sociaal verantwoord ondernemen omarmen.”
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Onze waarden
Trouw aan wie we zijn

Euroma is een full-service partner voor de internationale foodindustrie. Als specialist op het gebied van
smaak bieden we betrouwbare totaaloplossingen op basis van kruiden en specerijen. Daarbij bouwen
we voort op een fundament van meer dan honderd jaar ervaring en ondernemerschap. Dit zijn de
waarden waar we aan vasthouden terwijl we onze ambitie verwezenlijken:
Passie
Wij houden van ons werk. We houden er van om te werken aan de uitdagingen van onze klanten, om
oplossingen voor specerijvragen te ontwikkelen die de business van onze klanten en van onze eigen
onderneming telkens weer laten groeien.
Verantwoordelijkheid
Bij Euroma weten we wat het is om onze verantwoordelijkheid te nemen, dat doen we als onderneming
en dat verwachten we van elk van onze medewerkers persoonlijk. We zijn een betrouwbare partner
voor onze klanten, leveranciers, medewerkers en de maatschappij. We kiezen er eenvoudigweg voor
om datgene te doen wat goed is.
Ondernemend
Kansen zien en invullen, snel beslissingen kunnen nemen en klantgericht denken en handelen.
Daarmee onderscheidt Euroma zich van haar concurrenten in de sector. We zijn een onderneming met
beide voeten op de grond, die de klant altijd op de eerste plaats stelt. We genieten er van om goede
ideeën te realiseren.
Oprecht
We zijn graag onszelf. We waarderen authentiek gedrag en doen wat we beloven. Werken met Euroma
betekent dat je echt op ons kunt rekenen. Eerlijke producten, oprechte medewerkers, daar staan we
voor.
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Facts & Figures
Koninklijke Euroma B.V.
Naam
Locatie

Koninklijke Euroma B.V.
Kloosterweg 3, Wapenveld, Nederland

Rechtsvorm

B.V.

Omzet
Aantal werknemers
Producten

104 miljoen (2017)
246
Droge en vloeibare producten op basis van kruiden en specerijen

Markten/geografie

Voedingsmiddelenindustrie in West-Europa

Operationele structuur:

Euroma Holding B.V.
Wapenveld

Supervisory Board

Koninklijke Euroma B.V.
Wapenveld & Schijndel

Board of Directors
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GRI Index
Koninklijke Euroma volgt de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage van het Global Reporting
Initiative (GRI). De G3 duurzaamheidsrapportagerichtlijnen, waaronder het Sector Supplement voor
de Voedselverwerkende Industrie, voorzien ons van een gedegen kader en van raadzame prestatie-
indicatoren voor onze rapportage. Op basis van de beschikbare data zijn we zo grondig en volledig
mogelijk geweest. Dit duurzaamheidsverslag voldoet aan de GRI-3 criteria voor een ‘zelf uitgeroepen
niveau C.’
GRI-Indicatie
Economische Prestatie-indicatoren

Beschrijving op pagina #

EC2: Implicaties als gevolg van klimaatsverandering

3, 4, 10

Milieuprestatie-indicatoren
EN3: Energieverbruik
EN8: Waterverbruik
EN22: Totaal gewicht afval
Prestatie-indicatoren met betrekking tot arbeidsomstandigheden

10
11
12

LA1: Totaal personeelsbestand naar geslacht
LA4: Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt
LA10: Uren besteed aan training/opleiding

9, 18
8

FP3: Percentage van de werktijd dat door staking verloren gaat
FP5: Locaties die door een onafhankelijke derde partij gecertificeerd
zijn aan de hand van een internationaal erkend beheersysteem voor
voedselveiligheid
Prestatie-indicatoren met betrekking tot mensenrechten

9
14

HR2: Zakelijke partners van wie de naleving van de mensenrechten is
getoetst

5

9
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Redactionele informatie:
Dit is een publicatie van Koninklijke Euroma B.V.		
Kloosterweg 3 - 8191 JA Wapenveld			

Duurzaamheid bij Euroma

E: info@euroma.com
W: www.euroma.com

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via +31 38 4473173.
Onze manager Duurzaamheid & Inkoop, Marco Eekelder, staat u graag te woord. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enigerlei
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

