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Ruimte om
te excelleren en
“Internationaal,
snelle besluitvorming,
innovatie, de ontwikkeling
van foodconcepten en
merken en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
zijn zaken die Zwanenberg
Food Group kenmerken.”
Maarten Elsinga

Aldo van der Laan

Zwanenberg Food Group (ZFG) produceert en verkoopt voedingsmiddelen, waaronder vleeswaren,
snacks, soepen, sauzen en vegetarische producten
voor voor diverse binnen- en buitenlandse markten en
exporteert vleesconserven naar meer dan honderd
landen wereldwijd.
Zwanenberg heeft productiebedrijven in Nederland,
Engeland en de Verenigde Staten en eigen verkoopkantoren in diverse landen. Daarnaast werkt ZFG
wereldwijd met onafhankelijke agenten en distributeurs.
Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de productie
van voedingsmiddelen. Op het gebied van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en milieu, maar ook op het gebied
van (bijvoorbeeld) arbeidsomstandigheden en integer
ondernemen. Op deze manier worden ondernemingen gestimuleerd professioneel en maatschappelijk verantwoord
te handelen. Bovendien ontstaat er een ‘level playing field’
waarin ruimte is om te excelleren en te innoveren.

Grety Gerritsen

Sjoerd van der Laan

te innoveren
Gezondheid en welzijn (health and wellness):
Consumenten hebben recht op eerlijke en gezonde producten die duurzaam
worden geproduceerd met kwalitatief hoogwaardige ingrediënten.

Dierenwelzijn (animal welfare):
Het welzijn van dieren staat hoog op de agenda van ons en onze leveranciers.

Ketenmanagement (supply chain management):
Zwanenberg wil duurzaamheid bevorderen in alle schakels van de keten.

Klimaat en milieu (climate and environment):
Zwanenberg voert een actief beleid om de CO2-uitstoot
van haar fabrieken terug te dringen.
Sociale verantwoordelijkheid (social accountability):
Zwanenberg voert een proactief sociaal beleid en legt er rekenschap over af.

Ethisch zaken doen (ethical trading):
Wereldwijde integriteit van onze medewerkers
en zakenpartners is van het grootste belang.
Duurzame winstgevendheid (sustainable profit):
Winst maken is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen blijven investeren in
onze mensen, innovatieve processen en producten, en daarmee een voorwaarde
voor continuïteit van de onderneming.
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Gezondheid en welzijn
Van oorsprong is Zwanenberg Food Group een vleesverwerkende onderneming. Vlees is
een belangrijke bron van eiwitten, ijzer, vitamine B12 en mineralen. Echter, Zwanenberg
wil zich verbreden naar een echte ‘food group’. Daarbinnen is ook ruimte voor andere
producten, zoals soepen, sauzen, vegetarische en plantaardige producten.

“Onze groenteburger legde de basis voor de
ontwikkeling van andere succesvolle vegaproducten, zoals de vegetarische rookworst
die wij voor Unox produceren en de vier
veganistische Kips-producten die in 2018
werden geïntroduceerd. Wij hebben de
ambitie een brede ‘food group’ te worden.”
Tjeerd van der Laan
Sales Group Manager Snacks
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In de 21e eeuw heeft Zwanenberg al diverse stappen
in die richting gezet. Zo produceren onze bedrijven in het
Verenigd Koninkrijk ook snacks, puddings en kant-enklaarmaaltijden. In de Verenigde Staten worden naast
vleesconserven ook gemaksmaaltijden geproduceerd,
zoals stoofpotten (stews) en chili. In Europa werd in
2015 de groenteburger geïntroduceerd. In 2018 nam
Zwanenberg de fabriek van Unilever in Oss over.
Naast rook- en knakworsten worden hier ook vele
soorten soepen en sauzen geproduceerd. In 2018 werden
onder het bekende Kips-merk nieuwe vega-producten
geïntroduceerd, te weten vegetarische snijworst, paté,
smeerleverworst en filet americain. Deze bevatten
geen dierlijke eiwitten en zijn geschikt voor flexitariërs,
vegetariërs en veganisten.
Kortom, Zwanenberg maakt producten die aansluiten
bij veranderende consumentenwensen.
Het bedrijf heeft aanzienlijke kennis opgebouwd op het
gebied van grondstoffen, eindproducten, processen,
logistiek en duurzaamheid.
Veilig en verantwoord
Consumenten hebben recht op veilige, betaalbare en
smakelijke producten van Zwanenberg. ZFG voldoet aan
alle eisen op het gebied van voedselveiligheid (onder
andere HACCP [Hazard Analysis Critical Control Points],
BRC [eisen van het British Retail Consortium] en IFS
[International Food Standard]). Alle productievestigingen
zijn gecertificeerd en worden periodiek geaudit.
Gezondheid
ZFG neemt actief stelling als het gaat om de relatie tussen
consumptie en gezondheid. Zwanenberg pleit ervoor te
consumeren binnen het kader van een gezonde levenswijze: verantwoord eten en voldoende bewegen.

Minder zout en verzadigd vet
De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie
(VNV) heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen
tot een branchebreed zoutverlagingsprogramma. Diverse
ketenpartners, waaronder Zwanenberg Food Group en
de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
(FNLI), hebben besloten gezamenlijk stappen te zetten
om zout en verzadigd vet in voedingsmiddelen verder
te reduceren. Deze ambitie is tevens in lijn met het
Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) uit 2014.
Ook supermarkten en cateraars zijn ervan overtuigd
dat een gezamenlijke aanpak het meest effectief is om
het zout- en verzadigdvetgehalte van levensmiddelen te
verlagen. Zwanenberg biedt reeds jaren assortimenten
die minder verzadigd vet en minder zout bevatten.
Daarnaast voert Zwanenberg al vele jaren een assortiment
met magere en light-varianten. Ook Kips levert een
groeiende aantal magere en vegan-producten.
Innovatieve foodconcepten
Zwanenberg biedt alle medewerkers de ruimte innovatieve producten te ontwikkelen. Zo introduceerde Purple
Bee Hive, een initiatief van Zwanenberg Food Group,
in 2015 de groenteburger: een lekker en verantwoord
alternatief voor mensen die niet iedere dag vlees willen
eten. In 2018 werden heerlijke vegan vleesvervangers
geïntroduceerd die qua smaak en textuur nauwelijks
van de originele producten te onderscheiden zijn.
Verder doen wij voortdurend onderzoek naar modern
vakmanschap. De vraag die wij ons hierbij stellen is:
hoe kunnen ambachtelijke processen worden omgezet
naar innovatieve processen met nieuwe technologieën,
waarbij het product even lekker blijft, maar de techniek
duurzamer is door vermindering van derving, minder gebruik van drinkwater en energiebesparing bij de bereiding?
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Dierenwelzijn
Zwanenberg Food Group heeft geen eigen slachtcapaciteit; wij kopen vlees in.
Dierenwelzijn is een maatschappelijk issue dat wij zeer serieus nemen. Naast de
reguliere kanalen herkennen wij dat er vraag is naar vleesproducten met aanvullende
eisen op het gebied van dierenwelzijn. Als familiebedrijf is Zwanenberg uitstekend
in staat snel in te spelen op dergelijke ontwikkelingen in de marktvraag.

De consument heeft in de laatste jaren meer keuzemogelijkheden gekregen op het gebied van vleeswaren en
vleesproducten. In de landen waar Zwanenberg actief is,
geldt strenge wet- en regelgeving op het gebied van
dierenwelzijn. Zwanenberg Food Group stelt hoge eisen
aan haar leveranciers op dit gebied en ook op het gebied
van kwaliteit, hygiëne en duurzame bedrijfsvoering.

Beter Leven Keurmerk
ZFG past steeds meer vlees toe met 1 ster Beter Leven
Keurmerk van de Dierenbescherming. Dit houdt in dat
de dieren meer ruimte hebben, beter afleidingsmateriaal
krijgen tegen verveling, niet worden gecastreerd en
over kortere afstanden worden vervoerd.
Bedroeg het aandeel BLK 1 ster in 2013 nog slechts 1%
van ons volume, in 2018 was dit gestegen naar 25%.
Wij streven ernaar ons assortiment in de komende jaren
verder te verduurzamen.
Het volume voor BLK 2 sterren is in de periode 20132018 met 88% toegenomen.

“Wij nemen het onderwerp dierenwelzijn zeer
serieus. Voorbeelden daarvan zijn strenge eisen
aan onze leveranciers, toenemende aandacht
voor ons biologische assortiment, de samenwerking met de Dierenbescherming in de opbouw van
duurzame supply chains en de informatievoorziening
hierover naar onze klanten in binnen- en buitenland.”
Laurens Droste
Senior Strategic Buyer Meat
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Ketenmanagement
Aan het begin van de voedselketen bevinden zich de boeren. Aan het einde van
de keten bevindt zich de eindconsument, ieder met zijn of haar specifieke wensen.
Zwanenberg heeft inzicht in en kennis van de gehele productiekolom. Zwanenberg
wil samen met ketenpartners kwaliteitsconcepten neerzetten, zowel met als zonder vlees.

Kwaliteitseisen aan leveranciers
ZFG stelt strenge eisen aan leveranciers; niet alleen op
het gebied van productkwaliteit, maar ook op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Een leverancier moet bijvoorbeeld voldoen aan alle eisen
die wij stellen op het gebied van dierenwelzijn. Ook aan
de levering van goederen worden strikte kwaliteitseisen
gesteld. Voldoet een leverancier bij herhaling niet aan
onze eisen, dan wordt de handelsrelatie beëindigd.
Co-creatie met handelspartners
ZFG werkt nauw samen met handelspartners om samen
te komen tot duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het
lichter en zo mogelijk biologisch afbreekbaar of recyclebaar maken van verpakkingen. Met retailers vindt overleg
plaats om aansprekende winkel- en foodconcepten
te bedenken.

Maatschappelijke onderwerpen
Zwanenberg Food Group is zich bewust van haar positie
en rol in de productieketen. Zwanenberg volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, zoals de toenemende
aandacht voor voedselveiligheid. De onderneming
anticipeert en reageert op ontwikkelingen in de markt,
zoals smaaktrends, de groeiende vraag naar gemaksvoeding, de toenemende belangstelling voor wellness
en gezondheid. Samen met verpakkingsfabrikanten,
machinefabrikanten, klanten en ingrediëntenleveranciers
ontwikkelen wij nieuwe producten en concepten.
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Klimaat en milieu
Zwanenberg ziet het minimaliseren van de impact op de leefomgeving als een logisch
onderdeel van moderne bedrijfsvoering. Energiebesparing, afvalreductie en CO2-reductie
staan op één lijn met efficiënt gebruik van grondstoffen en productiviteit. Tussen onze
productievestigingen vindt benchmarking plaats. Zo worden diverse kerncijfers op
het gebied van energie- en waterverbruik per ton product met elkaar vergeleken.

“Zwanenberg Food UK richt zich met
succes op de vermindering van alle
afvalstromen die samenhangen met
onze activiteiten. Hoewel het niet
mogelijk is alle afval te elimineren,
hebben we effectieve processen voor
hergebruik en recycling ingericht.”
Jonathan Ashmore
Managing Director
Zwanenberg Food UK

”Door intensieve samenwerking op
het gebied van de logistiek is de
efficiency sterk verbeterd. Daardoor
is ook de CO2-uitstoot per eenheid
product afgenomen.”

Reductie energieverbruik
Alle productielocaties van ZFG werken met een geïntegreerd bedrijfsmilieuplan (BMP) en een energiebesparingsplan (EBP). Het verantwoord omgaan met energie speelt
een belangrijke rol binnen ZFG. De energie-efficiency is in
de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Bij het beoordelen van investeringsplannen is het energieverbruik dat
ermee gepaard gaat één van de beoordelingscriteria.
ZFG heeft deelgenomen aan de diverse Meerjarenafspraken
Energie-efficiency (MJA). Deze afspraken behelzen onder
meer een jaarlijkse verbetering van de energie-efficiency.
In Oss is in 2017 een warmtepomp geïnstalleerd die heet
water produceert voor de worstenfabriek. Deze warmtepomp, die een forse investering vergde, verbruikt veel minder energie dan de oude oplossing (warmtewisselaars
en stoom) en vergt aanzienlijk lagere onderhoudskosten.
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Jan-Peter Müller
Directeur Müller Fresh Food Logistics

Registreren = verbeteren
Wij registreren en evalueren het verbruik van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, gas, elektriciteit en water.
Op deze manier realiseren wij steeds significante verbeteringen.
Naleven wet- en regelgeving
Onze productielocaties houden zich nauwgezet aan alle
wetten, richtlijnen en verordeningen op milieugebied.
Daarbij horen een onberispelijk hinderwetvergunningbeleid, geregelde afvalwaterlozing, voldoen aan alle normen
op het gebied van geluid, geur, afvalregistratie, -opslag
en -afvoer.

“Minder energie verbruiken
is gewoon common sense.
Beter voor het milieu, maar ook
beter voor je portemonnee.”
Duurzame logistiek
De afdeling Logistiek binnen ZFG houdt zich bezig met
efficiënte opslag, transport en distributie. Dit is niet
alleen kostenefficiënt, maar heeft tevens positieve
gevolgen voor het milieu, door de beperking van het
aantal logistieke bewegingen.
Binnen Nederland is de logistieke organisatie uitbesteed
aan Müller Fresh Food Logistics. Deze onderneming heeft
meerdere malen prijzen gewonnen voor het drastisch
verminderen van de CO2-uitstoot (-36% in vijf jaar
tijd). Door zo weinig mogelijk logistieke bewegingen
en bewezen succesvolle concepten als CarCooling
wordt optimale efficiency gecombineerd met een zo
laag mogelijke milieu-impact.
Bij onze productiebedrijven hebben wij laadpalen voor
elektrische auto’s geïnstalleerd.
Hergebruik water
Het waterverbruik wordt binnen de ZFG-bedrijven
exact gemeten. Water dat bij het koelproces wordt gebruikt, hergebruiken wij bij het sterilisatieproces;
warmte wordt teruggewonnen. Er vindt constante
monitoring plaats op basis van de efficiency-index.
Waterzuivering Corby (VK)
In oktober 2018 nam onze fabriek in Corby (VK) een
nieuwe biologische waterzuiveringsinstallatie in gebruik.
Deze nieuwe installatie zorgt ervoor dat het water dat
wordt gebruikt in het productieproces wordt gezuiverd
en via de riolering mag worden afgevoerd.
In het vuile water wordt lucht geïnjecteerd zodat er een
scheidingslaag komt tussen het water enerzijds en vetten
en eiwitten anderzijds. Met een schraper worden vetten
en eiwitten verwijderd. Deze worden ingezet als brandstof voor een biovergasinstallatie die energie opwekt.

Grety Gerritsen
Chief Financial Officer

Duurzamer gebruik van frituurolie
De frituurolie die wordt gebruikt bij de productie van
snacks zoals saté in Corby en Almelo wordt duurzamer
ingezet. Door het beheersen van de temperatuur vertraagt
het verouderingsproces van de frituurolie. Dit heeft tot
gevolg dat wij nu enkele dagen langer met dezelfde
olie kunnen blijven produceren. Per dag extra wordt niet
alleen aanzienlijke milieuwinst gerealiseerd, maar ook
een substantiële jaarlijkse besparing.
Verpakkingen: minder afval, meer recycling
Verpakkingen zijn noodzakelijk voor efficiënt, hygiënisch
en veilig transport naar groothandel, retail en consument,
en voor de houdbaarheid van onze producten.
In de afgelopen jaren hebben wij er bij onze leveranciers
op aangedrongen mee te denken over lichtere verpakkingen. Met name bij blik heeft dit geleid tot uitstekende
resultaten (verpakkingsoptimalisatie). Dit brengt een
efficiënter transport en minder afval met zich mee.
In Almelo hebben wij stalen blikken zelfs geheel vervangen door het veel lichtere aluminium. Dit leidt onder andere tot een lagere CO2-emissie per eenheid,
deels door een lager brandstofverbruik bij het transport. Daarnaast worden pallets hergebruikt en maken
wij minder gebruik van tertiaire verpakkingen.

9

Sociale verantwoordelijkheid
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“Zwanenberg Food Group investeert
substantieel in de ontwikkeling van
haar medewerkers, onder andere
door opleiding en training.”
Human Resources
Personeelsopbouw
Zwanenberg biedt werk aan ongeveer 1.400 fte’s,
waarvan ruim 800 in Nederland, 460 in het Verenigd
Koninkrijk en 140 in de Verenigde Staten. Wij voeren
een personeelsbeleid dat is gericht op het bevorderen van
diversiteit. Onze medewerkers hebben op alle niveaus
uitstekende mogelijkheden om hun persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Medewerkers Zwanenberg Food Group Nederland
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Vrouw

Totaal

Aantal medewerkers

629
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76,24%

23,76%

100

Uitgangspunt Human-Resourcesbeleid
Het uitgangspunt van ons HR-beleid is het zorgvuldig
en respectvol omgaan met menskracht en bedrijfsmiddelen. Wij streven ernaar dat onze medewerkers zich
thuis voelen en de mogelijkheden krijgen om zich als
mens en professional te ontwikkelen.
Respectvolle omgang met elkaar
Zwanenberg communiceert op een transparante manier
met haar stakeholders, waaronder haar medewerkers.
Wij hebben een proactief beleid op het gebied van ongewenste intimiteiten en discriminatie en ons beleid in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening
gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht werd.
Werkgelegenheidsbeleid
Zwanenberg staat ervoor open langdurig werklozen
aan te nemen.
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De sociale verantwoordelijkheid van Zwanenberg beperkt
zich niet tot haar eigen medewerkers. Zij reikt verder de
keten in en heeft betrekking op alle handelspartners en ook
op omwonenden, potentiële medewerkers en andere
mensen die belangstelling tonen voor onze onderneming.

203

Leeftijdsopbouw
medewerkers

53

Mathijs Praas
Human Resources Manager

Opleiding en training voor iedereen
Investeringen in samenwerking, opleidingen, arbeidsomstandigheden en communicatie over visie en missie
leiden bij ZFG tot goed geïnformeerde, gemotiveerde en
loyale medewerkers.
Interne opleidingen verbeteren kennis, kunde en loyaliteit van onze medewerkers. ZFG biedt haar medewerkers
trainingen aan op het gebied van productie, vlees(technologie)management, verkoop, financiën, gespreks
voering, onderhandelen en presentatievaardigheden.
Wij werken volgens het continue verbeterprincipe:
‘Elke dag een beetje beter’.
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“ZWAN Food USA is gericht op een
proces van continue verbetering in
alle geledingen van onze business,
inclusief het streven van het concern
naar het toepassen van duurzame
initiatieven die goed zijn voor afnemers,
consumenten en ons bedrijf.”
Robert Russo
ZWAN Food USA
Continu in ontwikkeling met MBO-onderwijs
Op diverse locaties van Zwanenberg hebben medewerkers een erkend MBO-diploma behaald of zitten zij
in een opleidingstraject. De opleidingen variëren van
MBO-niveau 2 tot en met MBO-niveau 4. Hierbij kan
worden gedacht aan de opleidingen (allround) operator, manager etc. Deze opleidingen zijn landelijk erkend
en in samenwerking met het opleidingsinstituut volledig toegespitst op ons eigen productieproces.
HACCP, Arbozaken
De voedselveiligheidssystemen van Zwanenberg Food
Group zijn gebaseerd op de Hazard Analysis Critical
Control Points (HACCP). Praktische opleidingen over
dit onderwerp alsmede over arbozaken (zoals preventieen tilcursussen) worden regelmatig op onze productielocaties georganiseerd.
Medezeggenschap
Zwanenberg heeft een Ondernemingsraad waarin de
onderdeelscommissies van alle Nederlandse vestigingen
zijn vertegenwoordigd. De Ondernemingsraad houdt zich
bezig met medezeggenschap in de breedste zin van het
woord en wordt – conform de Wet op de Ondernemingsraden – geconsulteerd op het gebied van allerhande
zaken die de onderneming raken, zoals overnames en
productieverplaatsingen.
Gezondheid
ZFG streeft ernaar medewerkers flexibel en multifunctioneel in te zetten. Wordt een medewerker onverhoopt
arbeidsongeschikt, dan helpen wij hem of haar zo snel
mogelijk gezond te worden en het werk te hervatten.
Het welzijn van andere medewerkers mag hierbij niet
in gevaar komen.
Verzuimpreventie
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom neemt Zwanenberg Food Group preventieve maatregelen om ziekteverzuim en bedrijfsongevallen zoveel mogelijk vóór te
zijn. Voorbeelden hiervan zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Deze middelen hebben een preventieve
functie. Medewerkers zijn verplicht deze te gebruiken
als de aard van hun werkzaamheden daarom vraagt.
Voorbeelden zijn gehoorbescherming, veiligheidsschoeisel, thermische kleding en veiligheidsbrillen.
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Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Preventief medisch onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Met deze gegevens
kunnen gezondheidsklachten en ziekteverzuim worden
voorkomen danwel beperkt.
Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
De (branche) Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E),
verplicht op grond van de Arbowetgeving, en de arbocatalogus die door de vleeswarenbranche is ontwikkeld,
zijn geschikte instrumenten om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen onze locaties in kaart te brengen.
Verder is binnen ZFG, conform de Arbowet, een preventiemedewerker aangesteld. Deze medewerker helpt bij de
totstandkoming van de RI&E en adviseert het management op het gebied van veiligheid, gezondheid en
welzijn. Periodiek vindt er uitwisseling plaats met de
OC en het locatiemanagementteam.
Bedrijfsfysiotherapie
De bedrijfsfysiotherapeut heeft onder meer als taak
belastende werksituaties te signaleren en zo nodig op
te lossen. In overleg met de plantmanager en Human
Resources wordt vervolgens actie ondernomen, zoals het
aanpassen van de werkplek. Tevens houdt de bedrijfsfysiotherapeut spreekuur op locatie en is er geregeld
contact met de bedrijfsarts of verzuimconsulent om te
komen tot een optimale verzuimbegeleiding. De bedrijfs
fysiotherapeut is op enkele locaties werkzaam.
Invloed levensstijl
Medewerkers met een gezond lichaam en een veerkrachtige geest houden onze organisatie scherp. De mede
werker heeft zelf de verantwoordelijkheid om zuinig
om te gaan met lichaam en geest. Is daar aanleiding toe,
dan bezoekt hij of zij een huisarts of specialist of meldt
zich aan voor het spreekuur van de bedrijfsarts of verzuim
consulent. Op die manier kan zo nodig tijdig een deskundige worden geraadpleegd om verzuim te voorkomen.
Vanuit het Preventief Medisch Onderzoek krijgen medewerkers advies om hun levensstijl en daarmee hun
gezondheid te verbeteren. Leidinggevenden binnen
ZFG hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

Ethisch zaken doen

Integriteit
Zwanenberg Food Group doet op een transparante
manier zaken met alle handelspartners. Zwanenberg
koopt alleen grondstoffen en ingrediënten waarbij
geen sprake is van misbruik van of roofbouw op de
natuurlijke leefomgeving.
Wij willen duurzame relaties met leveranciers en afnemers
en zijn voortdurend op zoek naar alliantiemogelijkheden.
Bij ons draait zakendoen om vertrouwen en co-creation,
met als uiteindelijk doel wederzijdse versterking. Zo kopen
wij ook goederen in op basis van lokaal verantwoorde
omstandigheden en voorwaarden.
Zwanenberg wil alleen samenwerken met proactieve
leveranciers die - net als wij - commitment tonen om
bovenstaande te realiseren. Een strikt anti-corruptiebeleid maakt hiervan deel uit.

Geen kinderarbeid
ZFG koopt geen grondstoffen en/of producten in die door
middel van kinderarbeid zijn gefabriceerd. In Nederland
geldt op dit terrein strikte wet- en regelgeving.
Verder vraagt Zwanenberg Food Group haar leveranciers
en andere zakenrelaties hun beleid kenbaar te maken ten
aanzien van kinderarbeid en anti-corruptiemaatregelen.
Mochten zakenrelaties naar het oordeel van Zwanenberg
Food Group op een of meerdere van deze terreinen in
gebreke blijven, dan worden zij daarop aangesproken.
Indien zij bij herhaling in gebreke blijven, kan Zwanenberg
Food Group eenzijdig besluiten de zakelijke relatie
te beëindigen.
Het beleid van ZFG is vastgelegd in de notitie ‘Positie
Zwanenberg Food Group ten aanzien van kinderarbeid’
d.d. april 2016 en een Gedragscode (herzien en geactualiseerd in maart 2018).
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Duurzame winstgevendheid
Zwanenberg Food Group is een familiebedrijf dat is opgericht in 1929. Dynamisch,
innovatief en ondernemend zijn de kernwaarden van ons bedrijf. Winstgevendheid is
een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat te blijven
investeren in mensen, opleidingen, werkomstandigheden, schonere productiemethoden,
energiezuinige apparatuur en talloze andere duurzame maatregelen.

“Recente succesvolle productinnovaties zijn Beter Leven Keurmerkproducten, groenteburgers
en vegan vleesvervangers.
Wij innoveren met en zonder vlees.”
Thea Smit-Dekker
Corporate Manager
New Product Development
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Zwanenberg beschouwt de volgende zaken als strategische
en operationele prioriteiten:

“Iedere drie jaar kiest Zwanenberg
een ander goed doel waaraan
wij een substantiële financiële
bijdrage leveren.”
Jo-Anne Krepel-van der Laan
Marketing Manager

 het ontwikkelen van nieuwe (internationale) markten
	
het ontwikkelen en lanceren
van topkwaliteit foodconcepten
 het verder bouwen aan onze merken
 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De strategie van Zwanenberg Food Group rust op de
volgende pijlers:
Internationale verkoop
Al tientallen jaren lang kijkt Zwanenberg ver over de
landsgrenzen. De omzet van ons concern is voor meer
dan 75% afkomstig uit export. Steeds opnieuw ontdekken
en ontginnen wij nieuwe, perspectiefrijke markten en
breiden wij bestaande markten uit.
Segmentbenadering
Kansrijke segmenten worden in kaart gebracht en actief
benaderd met op het segment toegespitste foodconcepten.
Voorbeelden zijn de gemaksmaaltijden in de VS en het VK,
trolleys in Afrikaanse landen en de vegetarische producten
in Europa.
Innovatie
Het innovatief vermogen van ZFG uit zich onder andere in
de ontwikkeling van nieuwe foodconcepten. Soms betreft
dit nieuwe concepten voor nieuwe marktsegmenten;
andere keren wordt er voortgeborduurd op bestaande
producten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van assortimenten met een lager zout- en verzadigdvetgehalte,
kant-en-klaarmaaltijden en diverse vega-producten.

Maatschappelijke activiteiten
Zwanenberg maakt vele maatschappelijke activiteiten
mogelijk, zowel in Nederland als daarbuiten. Enkele
voorbeelden:
	
Zwanenberg Food Group ondersteunt steeds drie
jaar lang een (internationaal) goed doel met substantiële financiële bijdragen. Voorbeelden uit het
verleden zijn The Health Promoters, Oxfam Novib
en War Child.
	
Lokale distributeurs in diverse Afrikaanse landen
exploiteren trolleys waarmee lokale ondernemers
ZWAN-producten kunnen verkopen en een bestaan
kunnen opbouwen.
	
In Nederland, de thuisbasis van Zwanenberg Food
Group, worden vele maatschappelijke initiatieven
en organisaties financieel of anderszins ondersteund, waaronder de Voedselbank.
	
Vanuit gemeenschapszin steunen management en
medewerkers van de Zwanenberg UK-fabriek in
Corby het lokale palliatievezorghospice ‘Lakelands’.
Medewerkers en managers organiseren diverse
evenementen om geld in te zamelen voor de organisatie.

“Wereldwijd voedingsmiddelen
van topkwaliteit blijven leveren.
Dat is de kern van onze missie.”
Sjoerd van der Laan
CEO Zwanenberg International
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