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Voorwoord
Voor je ligt het duurzaamheidsbeleid van Zwanenberg 
Food Group. We werken hard aan het verduurzamen 
van onze bedrijfsvoering. We zijn dan ook enthousiast 
om dit beleidsstuk te kunnen delen. Ondanks dat we 
de doelen met dit document voor het eerst formeel 
maken, werkten we altijd al aan duurzaamheid. Dat 
zit in de genen van ons familiebedrijf. Maar we zijn 
er nog niet. We hebben met elkaar al veel bereikt en 
evenzoveel projecten worden telkens weer opgestart. 
Zo blijven we continu werken aan het verduurzamen 
van Zwanenberg en dragen we bij aan een duurzame 
wereld! Samen kunnen we een verschil maken.

Eva Jansen
Sustainability Manager 
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Wie zijn wij?
Zwanenberg Food Group (hierna te noemen Zwanenberg) is een voedingsmiddelenconcern en een familiebedrijf 
met een geschiedenis van bijna honderd jaar. We hebben een uitgesproken cultuur met gedeelde waarden:
Het is onze missie om meer mensen te voeden met onze kwaliteitsproducten met een lage CO2 -footprint. 
We werken hier hard voor en geloven dat we verandering op wereldschaal kunnen realiseren.

Wij produceren vleesconserven, snacks, soepen, sauzen, gemaksmaaltijden, vegetarische en veganistische producten 
en exporteren vleesconserven – onder andere onder de merknaam ZWAN – naar meer dan honderd landen 
wereldwijd. In de Benelux en Duitsland is Zwanenberg vooral bekend van de merken Kips (leverworst, paté, snacks, 
vega-producten), Huls (droge worst), SonnenBassermann (soepen, maaltijden, maaltijdsauzen) en Chicken Tonight 
(maaltijdsauzen). De productielocaties zijn gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Als familiebedrijf kijken we altijd naar de lange termijn. We zijn nuchter en hebben een hands-on mentaliteit. 
We realiseren ons dat klimaatverandering misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd is. En dat we de manier 
waarop we voedsel produceren en bereiden moeten aanpassen, zodat we de groeiende wereldbevolking kunnen 
voeden met minder grondstoffen en minder hulpbronnen als (fossiele) energie, water en verpakkingsmateriaal.

We begonnen onze reis bijna een eeuw geleden, en elke dag verbeteren we onze technieken om de kwaliteit van 
onze producten te verhogen en de houdbaarheid te verlengen. We houden niet van verspilling en zeker niet van 
voedselverspilling, daarom conserveren we onze producten met behoud van alle waardevolle voedingsstoffen en 
met een goede smaak. We zoeken manieren om minder energie en water te gebruiken in onze productieprocessen. 
We richten ons op recyclebare verpakkingsoplossingen die passen in een circulaire economie.

Wij zijn ondernemers die kansen grijpen en het lef hebben om hier als eerste mee aan de slag te gaan. We behouden 
wat goed is en tegelijkertijd hebben we de kracht en creativiteit om dingen te veranderen. Mede daarom zijn we ook 
een toonaangevende producent van vega(n) producten. Wij geloven in de kansen die de eiwittransitie biedt. 
We hebben voor elk van onze productgroepen vega(n) alternatieven.

Vanuit deze missie, vanuit onze familiewaarden en omdat we eten maken voor velen, zijn wij de juiste mensen om 
aan de slag te gaan met verduurzaming binnen de voedselketen. We weten wat er moet gebeuren en hebben de 
energie om te doen wat nodig is.

Sjoerd van der Laan
Chief Executive Officer
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Lagere CO2-footprint

Plantrijke voeding mogelijk maken

Dit is wat we tot nu toe bereikt hebben 
Voedselverspilling tegengaan

In 2020 zijn 110.000 

maaltijden aan de 

Voedselbank gedoneerd

In cijfers

In totaal zijn er 14 verschillende 
nationaliteiten binnen ons bedrijf

We hadden in 2020 een omzet van circa 

€ 600 miljoen 

Per jaar produceren we

147.000.000 

Een derde van de directie is vrouw

91% van onze 

producten is lang houdbaar 

buiten de koeling

35.000 kg minder 

voedselverspilling in het 

productieproces door een 

technische aanpassing aan de 

machine bij vega paté

We hebben voor 100%
van onze productcategorieën 

vega(n) varianten beschikbaar

Sinds 1990 is er 

51.510.000 
kilogram CO2 bespaard

= dat staat gelijk aan 35% 
van het totaal geproduceerde 

gewicht per jaar

Sommige vega(n)
 varianten verkopen zelfs  

beter 
dan de vleesvariant

2022

kilogram voedsel

90% van 

onze verpakkingen

 is circulair

In leidinggevende functies 
zijn er 13 vrouwen en 50 mannen
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Hier gaan we naartoe
In 2030 voedt Zwanenberg velen 
met kwaliteitsproducten die 
een lage CO2-footprint hebben

7
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Verantwoorde 
productie 
en consumptie
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Verantwoorde productie en consumptie
De wereld staat voor grote vraagstukken, zoals: 
hoe zorgen we met de verwachte mondiale 
bevolkingsgroei dat we meer mensen gezond kunnen 
blijven voeden met een lagere CO2 -footprint? 
Hoe creëren we een circulaire economie? En hoe 
verminderen we de uitstoot van stikstof?  
 
Dit zijn grote vraagstukken, maar ze zijn direct relevant 
voor ons bedrijf. Ze bieden kansen. Als familiebedrijf 
houden we ons altijd met de toekomstige generaties 
bezig. We zijn als geen ander in staat om eiwitrijke 
voeding voor velen te produceren. Sinds het begin van 
ons bestaan gaan we voedselverspilling tegen.
En met onze voedingsmiddelen in blik en glas 
hebben we al decennialang ervaring met een volledig 
recyclebaar materiaal.  
 
En als internationaal opererend bedrijf willen we 
deze kansen grijpen en een bijdrage leveren aan het 
oplossen van de grote vraagstukken. 
Daarom namen we eind 2020 ons MVO-beleid onder 
de loep met de vraag: hoe dragen wij bij aan 
deze vraagstukken?  
 
Social Development Goals  
De Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde 
Naties (VN) zijn zeventien doelen om van de wereld 
een betere plek te maken. Deze SDG’s geven ook ons 
als Zwanenberg handvatten om bovengemiddeld te 
willen presteren, op weg naar een duurzame wereld. 
Daarbij richten we onze aandacht met name op 

SDG 12, ‘Verantwoorde consumptie en productie’, 
omdat we verwachten daar de meeste positieve 
impact te kunnen maken.  We hebben onszelf op dit 
gebied de volgende drie grote doelen gesteld:

Voedselverspilling tegengaan  
 

Lagere CO2-footprint realiseren  
 

Plantrijke voeding mogelijk maken 

De volgende pagina’s gaan in op wat deze doelen 
concreet betekenen en hoe we deze willen 
gaan bereiken. 

Naast SDG 12 hebben wij SDG 2 'Geen honger', 
SDG 3 'Goede gezondheid en welzijn' en SDG 8 'Eerlijk 
werk en economische groei' ook opgenomen in onze 
strategie. Met ons productportfolio dragen we bij aan 
voedselzekerheid en zijn we dagelijks bezig met het 
verbeteren van voeding. Daarnaast zijn we ook als 
werkgever bezig met de gezondheid en welzijn van 
onze collega’s en onze omgeving.

“Als familiebedrijf zijn wij 
altijd al met de toekomstige 
generaties bezig. We zijn 
als geen ander in staat om 
eiwitrijke voeding voor 
velen te produceren. 
Sinds het begin van 
ons bestaan gaan 
we voedselverspilling 
tegen. En met onze 
voedingsmiddelen in 
blik en glas hebben we al 
decennialang ervaring 
met een volledig 
recyclebaar materiaal.”

“

” 
9
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Voedselverspilling 
tegen gaan
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In 2030 

10% minder 
voedselverspilling 

t.o.v. 2020

We werken aan het efficiënt 
gebruik van materialen door 
minder voedsel te verspillen, het 
materiaalverlies te reduceren en 
beter inzicht.

We ontwikkelen 
nieuwe producten waarin 
reststromen worden verwerkt. 

We bieden kleinere 
hoeveelheden aan. We hebben 
al een kleine verpakking voor Easy 

Chicken Tonight en Kips en we gaan 
deze ook ontwikkelen voor enkele 

andere producten, afgestemd op 
de behoefte van de consument.

Wat we nu al doen om voedselverspilling tegen te gaan

Blik en glas zijn hip! We maken 
mensen steeds meer bewust van de 
toegevoegde waarde van blik en glas 
door de voordelen uit te lichten. 

In onze productielocaties passen we 
herverwerking toe bij goede producten 

met een afwijkend uiterlijk. 
Hierdoor hoeven we deze producten niet 

weg te gooien.
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In 2030 

10% minder 
voedselverspilling 

t.o.v. 2020

Ons doel voor 2030

1 Bronnen: www.samentegenvoedselverspilling.nl
en www.toogoodtogo.nl

Samen Tegen voedselverspilling
De stichting Samen Tegen Voedselverspilling 
richt zich op het voorkomen, verminderen 
en verwaarden van voedselverspilling 
in de gehele voedselketen. Binnen de 
stichting zetten organisaties, overheid en 
kennisinstellingen zich gezamenlijk in om 
verspilling tegen te gaan, door krachten te 
bundelen en te werken aan één gezamenlijk 
doel: samen van Nederland één van 
de eerste landen ter wereld maken die 
voedselverspilling met de helft weten te 
verminderen. En daarmee koploper worden 
en een wereldvoorbeeld in het realiseren van 
Sustainable Development Goal 12.3 (Food 
Loss & Waste). Als Zwanenberg zijn we er 
trots op dat we deel uitmaken van en mogen 
bijdragen aan dit vooruitstrevende netwerk.

Het gebruik van reststromen uit de keten 
voor de productie

Reductie van voedselverspilling in het 
eigen productieproces

Een derde van al het voedsel wereldwijd wordt nu 
verspild. In Nederland gaat het om jaarlijks twee 
miljard kilogram voedsel, dit staat gelijk aan de 
voeding voor ruim 5 miljoen mensen in een jaar. 
Dit is niet alleen zonde van het voedsel. Het is ook 
slecht voor het klimaat. Voedselverspilling is namelijk 
verantwoordelijk voor 8% van de totale wereldwijde 
uitstoot van broeikasgassen. Nederland heeft zich dan 
ook gecommitteerd om in 2030 de voedselverspilling 
te halveren. Dat betekent dat we in Nederland een 
miljard kilogram voedsel per jaar minder 
moeten verspillen1. 

Bij Zwanenberg dragen wij bij aan deze doelstelling. 
Al vanaf het begin van ons bestaan zijn wij expert in 
het tegengaan van voedselverspilling. Bijna honderd 
jaar geleden is Theodorus Sebastianus van der Laan 

begonnen met het langer houdbaar maken van vlees 
door het te pekelen in zijn eigen badkuip. Hij zag de 
kans het intensieve proces van pekelen uit te breiden, 
waardoor andere slagers uit de regio Den Haag bij 
hem hun hammen lieten pekelen. Zo ontstonden de 
eerste contouren van familiebedrijf van der Laan, het 
latere Zwanenberg.  Nu, bijna een eeuw later, is de 
badkuip vervangen door hightech-productielocaties 
en zijn de houdbaarheidstechnieken aangevuld met 
bijvoorbeeld steriliseren, pasteuriseren, inmaken en 
drogen. We maken voedingsmiddelen lang houdbaar 
door ze in het gesloten blik en glazen pot te verhitten 
en te conserveren. Daarmee blijven de ingrediënten, 
zonder energie verbruikende koeling, lang vers. Dit 
voorkomt enorm veel voedselverspilling. 
In 2021 traden we als honderdste partner toe tot de 
stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling’. 

Ook de komende jaren blijven we ons hard inzetten om 
voedselverspilling tegen te gaan. We hebben onszelf 
ambitieuze doelstellingen gesteld voor 2030: met onze 
ketenpartners 20% voedselverspilling tegengaan en 
ons actief inzetten om reductie van voedselverspilling 
mogelijk te maken voor de consument.  Dit doen we 
door te focussen op:

12

Het aanbieden van kleinere hoeveelheden

Het vergroten van het publieke bewustzijn 
van de waarde van blik en glas voor mens 
en milieu
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Reststromen uit de keten 
gebruiken voor de productie

Reststromen zijn bijproducten of afvalproducten uit 
andere processen en producten die qua maat of kleur 
net iets afwijken van wat de consument gewend is. 
Daardoor eindigen deze producten vaak als veevoer of 
als biomassa voor energieopwekking, terwijl wij er juist 
soepen en sauzen van kunnen maken. Deze producten 
zien er wellicht wat minder mooi uit dan producten die 
in de supermarkt worden verkocht, maar ze hebben 
nog steeds dezelfde, goede voedingswaarden. Deze 
reststromen willen we gebruiken door ze in onze 
huidige producten te verwerken of door er nieuwe 
producten voor te ontwikkelen. Op dit moment zijn 
er gespreken met kwekers, groenteleveranciers en 
verwerkers en onderzoeken we nu de mogelijkheid om 
deze producten te verwerken bij diverse bestaande 
soepen. Ook voeren we gesprekken om voor private 
labels producten te maken waarin reststromen
worden verwerkt. 

Reductie van voedselverspilling 
in het eigen productieproces

We zetten ons in om de verspilling in ons eigen 
productieproces zo minimaal mogelijk te laten zijn. 
Zo zijn we altijd op zoek naar de beste afstelling 
van de machines om verspilling van grondstoffen te 
voorkomen en we brengen overgebleven producten 
naar de Voedselbank. In 2020 hebben we bijna 110.000 
maaltijden aan de Voedselbank gedoneerd. De 
komende jaren onderzoeken we waar wij de verspilling 

in ons proces nog meer kunnen reduceren. Daarnaast 
worden de dierlijke bijproducten die niet meer kunnen 
worden gebruikt voor consumptie niet weggegooid, 
maar door vergisting omgezet in biogas. Helaas gaat 
er, zoals bij elke grote fabriek, soms toch nog voedsel 
verloren. We hebben inzichtelijk waar nog grote slagen 
te maken zijn en we werken aan een beter begrip in 
het efficiënt gebruik van grondstoffen. Op deze manier 
willen we in 2030 de verspilling in ons eigen proces 
met 7% gereduceerd hebben.

Bewustzijn vergroten van de waarde van 
blik en glas voor mens en milieu

Bij Zwanenberg werken we al decennialang met 
blik en de glazen pot. Blik is volledig recyclebaar.
Beide verpakkingen helpen het bedervingsproces 
van voeding stil te zetten door verse ingrediënten in 
een luchtdicht blik of in een glazen pot te verhitten. 
Daarmee blijven de ingrediënten buiten de koeling 
lang vers, waardoor we geen koeltransport nodig 
hebben en door de lange houdbaarheid is er weinig 
derving en verspilling. 

In tegenstelling tot wat mensen soms denken, zitten 
er weinig conserveermiddelen in producten die 
verpakt zijn in blik en glas en gaat de houdbaarheid 
al láng niet meer ten koste van de smaak, textuur en 
voedingswaarde van het product. 
Het meeste voedsel dat nu verloren gaat, zijn met 
name gekoelde en kort houdbare producten. We zullen 
dus echt iets moeten veranderen om iedereen van 

eten te blijven voorzien, en voedsel verpakt in blik en 
glas kan hierbij een uitstekende oplossing zijn. Daarom 
willen wij ons de komende jaren inzetten om het 
bewustzijn te vergroten van de waarde van blik en de 
glazen pot, voor mens en milieu. Blik en glas moeten 
weer hip worden!

Kleinere verpakkingen aanbieden
Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens 

stijgt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om 
voedselverspilling in deze kleinere huishoudens tegen 
te gaan bieden we kleinere verpakkingen aan, zodat 
deze consumenten niet langer met halflege grote 
blikken en potten zitten opgescheept die na verloop 
van tijd alsnog worden weggegooid. De afgelopen 
jaren hebben we al Easy Chicken Tonight Kleintjes, Kips 
Kleintje Smeerleverworst en andere kleine varianten 
van onze producten ontwikkeld. Momenteel zijn 
we aan het kijken welke verpakkingen we nog meer 
kunnen omzetten naar kleinere hoeveelheden. Voor 
2030 willen we dit met ten minste drie producten of 
productgroepen uitbreiden. 
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In 2020 hebben 
we bijna 110.000 
maaltijden aan 
de Voedselbank 
gedoneerd. 

“

” 
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Lagere CO2-footprint 
realiseren
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We hebben op artikelniveau inzicht 
in onze CO2-uitstoot van scope 1,2 en 3. 
Dit geeft ons mogelijkheden om verder 
gericht CO2 te besparen.

Wat we nu al doen om een lagere CO2-footprint te realiseren

We onderzoeken de energie 
impact van aanpassingen in ons 
proces. Denk hierbij aan aanpassingen 
aan de stoomketels, het creëren van 
een warmtebuffer en anders werken 
met perslucht.

CO2-footprint in 2030 

60% lager dan in 2020

We maken een verschil door 
duurzaam in te kopen, 

te beginnen bij duurzame energie.

Ons verpakkingsmateriaal wordt voor 
meer dan 90% weer gerecycled 

in Nederland.



17wie zijn wij?  — verantwoorde productie en consumptie — voedselverspilling tegengaan — lagere C02-footprint realiseren — plantrijke voeding mogelijk maken — wat we nog meer doen

Ons doel voor 2030

De Nederlandse politiek heeft, in lijn met het Parijs-
akkoord, als doel om in 2030 in Nederland ruim de 
helft (55%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we 
in 1990 deden. Om dit doel voor onszelf concreet te 
maken hebben we gekeken naar wat we tussen 1990 
en 2020 al hebben gerealiseerd aan CO2-reductie. Dit 
is moeilijk: de aankoop van nieuwe productielocaties 
en de verkoop van divisies maken de jaren moeilijk 
vergelijkbaar. Veel data zijn in de jaren tussen 1990 en 
2020 niet opgehaald of verloren gegaan. 

In 2020 heeft een belangrijke energie-audit (EED) 
plaatsgevonden, waardoor we vanaf 2019 een duidelijk 
referentiejaar hebben voor het verwezenlijken van 
60% CO2-reductie. Op basis daarvan is het volgende 
stappenplan opgesteld: 

• 2022: 2% reductie door het doorvoeren van de 
zekere energiebesparende maatregelen uit de 
energie-audit (EED rapport);

• 2023: 50% reductie door gebruik van groene elektra 
en sluiting locatie Voorthuizen;

• 2023-2030: 8% reductie door onder andere te streven 
om alle vega(n) en Nederlandse merkproducten 
klimaatneutraal te gaan produceren en verdere 
investeringen te doen in ons productieproces.

Dit resulteert in de volgende twee hoofddoelstellingen: 

Beperken totale energievraag 
in de voedselproductieprocessen
Het produceren van al het voedsel kost veel energie. 
Op dit moment is dat zo’n 13.5 miljoen Nm3 gas en 41 
miljoen kWh aan elektriciteit. De recente energie-audit 
(EED) heeft ons al laten zien dat er kansen zijn om de 
totale energievraag in de voedselproductieprocessen 
te beperken. Zo kunnen we spaarzamer omgaan 
met onze energie en efficiënter gebruik maken van 
onze productiecapaciteit. We starten hiermee door 
direct alle zekere maatregelen door te voeren. Deze 
acties bestaan uit onder andere aanpassingen in de 
verlichting en isolatie. Dit kan ons al 2% CO2-besparing 
opleveren. Daarnaast zijn we bezig met het verkrijgen 
van extra CO2-inzicht. Dat zal ons helpen verder te 
bepalen waar we de grootste slagen kunnen maken. Zo 
onderzoeken we de impact van aanpassingen aan de 
stoomketels, het creëren van een warmtebuffer, anders 
werken met perslucht, het koelen met remenergie en 
tussenopslag in geconditioneerde ruimten.

Grondstofgebruik verminderen
Naast voedselverspilling reduceren we ook het 
bedrijfsafval in de productielocaties en hebben we de 
doelstelling om afval verder te reduceren. We scheiden 
afval, zowel in de fabriek als op kantoor. 

2  Deze doelstelling is in 2022 opgesteld op basis van de op dat moment 
geldende wet- en regelgeving. Mocht deze in de komende jaren 
aangescherpt worden, dan zullen wij deze uiteraard volgen.

CO2-reductie door verandering in 
processen in onze voedselproductie

Energie-efficiënt produceren

Met alle maatregelen schatten wij in dat het mogelijk 
moet zijn om 60% van onze CO2-uitstoot te gaan 
verminderen in 2030. We streven er bovendien naar 
om in 2027 55% CO2-reductie gerealiseerd te hebben.

CO2-reductie door verandering in processen 
in onze voedselproductie

Voor het behalen van deze doelstelling focussen wij 
ons op het beperken van de totale energievraag in 
de voedselprocessen, op het verminderen van ons 
grondstofverbruik in onder andere onze verpakkingen.

CO2-footprint in 2030 

60% lager dan in 2020
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oftewel hoogwaardige ingrediënten die door de vorm 
of kleur afgekeurd zijn, kunnen worden gebruikt. Ook 
dat vermindert voedselverspilling. Bij Zwanenberg 
stimuleren we medewerkers en leveranciers om samen 
te zoeken naar manieren om de houdbaarheid en 
daarmee de voedselzekerheid verder te verbeteren.
Voor de andere productverpakkingen ondernemen 
we diverse acties om deze te verduurzamen. Zo 
hebben wij bij ons merk Kips vanaf begin 2022 de 
plastic openers uit de verpakking gehaald, wat een 
besparing van ruim 5000 kilogram plastic per jaar 
oplevert. Dat is 10 keer het gewicht van een giraffe! 
Aankomend jaar gaan we de zakjes verkleinen voor 
een verdere besparing. We gebruiken een optimale 
pallethoogte waardoor onze vervoerder altijd met volle 
vrachtwagens rijdt. We gebruiken krimpverpakkingen 
waarmee we het verpakkingsmateriaal reduceren 
en van de folie die we inkopen was in 2021 24% 
gerecycled plastic. Al ons karton is FSC gecertificeerd 
en meer dan 90% van ons totale verpakkingsmateriaal 
wordt voor meer dan 90% weer gerecycled 
in Nederland.

Energie-efficiënt produceren  
Voor alle vega(n) producten en voor alle 

Nederlandse producten van onze eigen merken geldt 
dat we deze in 2025 al volledig klimaatneutraal willen 
produceren. We starten hiermee voor onze merken 
Huls en Kips. Daarna zullen de overige merken, 
zoals Easy Chicken Tonight, Sonnen Bassermann 
en ZWAN volgen. Dit doen we enerzijds door de al 

eerdergenoemde besparingen in het productieproces 
en anderzijds door alle overgebleven benodigde 
elektriciteit duurzaam in te kopen of zelf duurzaam 
op te wekken.  Hiervoor hebben we op artikelniveau 
inzicht in onze scope 1,2 en 3 CO2-uitstoot. Dit inzicht 
geeft ons mogelijkheden om verder gericht CO2 
te besparen.
Naast elektriciteit gebruiken we ook gas, met 
name voor de stoomketels waarmee een deel 
van onze producten wordt verhit. Onze ambitie 
is deze uiteindelijk te vervangen door duurzame 
verhittingstechnieken en/of hier duurzaam gas voor 
te gebruiken. 

Wij willen al onze 
vega(n) producten 
en voor onze 
eigen Nederlandse 
merkproducten al 
in 2025 al volledig 
klimaatneutraal 
produceren.  

We verminderen ons papierverbruik door minder te 
printen. Daardoor hebben we de afgelopen vier jaar 
in totaal al 139 bomen bespaard. Een nog grotere 
grote slag is te behalen door het digitaliseren van alle 
controles en registraties in de productielocaties. 

We vinden het belangrijk om slim en spaarzaam met 
water om te gaan. Daarom wordt het waterverbruik 
binnen onze bedrijven exact gemeten. Het water 
dat bij het koelproces wordt gebruikt, hergebruiken 
wij bij het sterilisatieproces. Ook reduceren we 
de hoeveelheid afvalwater en verlagen we de 
vervuilingsgraad van ons water met 5%. Uit het 
afvalwater worden organische stoffen gehaald in de 
vorm van slib, dat vervolgens als brandstof wordt 
gebruikt in biogasinstallaties.  

Duurzame verpakkingen
Wij dragen al bijna een eeuw bij aan het voorkomen 
van voedselverspilling en het verhogen van 
voedselzekerheid door gebruik te maken van 
recyclebare verpakkingen waarin voeding zeer 
langdurig houdbaar blijft: blik en glas. Deze materialen 
zijn 100% recyclebaar. Producten in zowel blik als 
glas zijn lang houdbaar en hoeven niet gekoeld te 
worden. Dit leidt tot minder voedselverspilling omdat 
producten minder snel bederven en mensen kunnen 
bereiken in meer afgelegen gebieden (bijvoorbeeld 
economisch minder welvarende landen). Een 
bijkomend voordeel van voedselzekerheid als gevolg 
van het inblikken of afvullen in glas is dat reststromen, 

“
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Plantrijke voeding 
mogelijk maken
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We onderzoeken of we onze 
vega(n) producten in meer 

landen kunnen aanbieden en of 
we daarbij samenwerkingen 

aan kunnen gaan met 
onze ketenpartners.

Wat we nu al doen om plantrijke voeding mogelijk te maken

We leveren een bijdrage aan 
de eiwittransitie door steeds 

meer vega(n) producten aan 
te bieden.

We zetten in op 
productontwikkeling 
en het op de markt brengen 
van vega(n) varianten.

We maken

plantrijke  
voeding 

mogelijk
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Ons doel voor 2030

Naast het tegengaan van voedselverspilling, is een zeer 
effectieve manier om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen 
het eten van minder vlees. Steeds meer onderzoeken 
en adviezen (onder andere van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur) stellen dat we idealiter 
bewegen in de richting van een verhouding in ons 
consumptiepatroon van 70% plantaardig en 30% vlees. 
Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst 
van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we 
naast bekende eiwitbronnen als vlees en zuivel ook 
alternatieve eiwitbronnen moeten consumeren. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf kan 
kiezen welke eiwitten ze consumeren. Daarvoor 
zijn voedzame en lekkere vega(n) alternatieven 
nodig. Daarom zijn we er trots op dat we met 

ons team van marketeers, product managers en 
productontwikkelaars in de afgelopen jaren veel tijd en 
geld hebben geïnvesteerd om voor elk vleesproduct 
in ons assortiment een vega(n) tegenhanger te 
ontwikkelen. Sommige vega(n) varianten lopen zelfs 
beter dan de vleesvariant! 

Op dit moment komt een aanzienlijk deel van onze 
omzet al uit plantrijke producten waarvan vlees niet 
het hoofdbestanddeel is zoals soepen, sauzen en 
maaltijden. Tezamen met onze vega(n) producten 
vertegenwoordigen deze productgroepen in 2021 al 
meer dan de helft (57%) van onze Nederlandse omzet. 

Ons doel is om vega(n) en plantrijke voeding voor 
iedereen mogelijk te maken. Zo willen we in 2030 in 
minimaal vijf Europese landen een vega(n) assortiment 
geïntroduceerd hebben en wordt 50% van onze 
capaciteit voor nieuwe productontwikkelingen 
ingezet voor vega(n) varianten. Daarom werken we de 
komende jaren aan:  

Ontwikkeling en op de markt 
brengen van een vega(n) variant 
voor elke productcategorie 

Het vergroten van het aantal 
veganistische producten  

Marktaandeel van vega(n) 
producten vergroten

Ontwikkeling en op de markt 
brengen van een vega(n) variant 
voor elke productcategorie

Op dit moment hebben we al voor al onze 
productcategorieën een vega(n) variant beschikbaar. 
Om het aantal varianten te vergroten zetten we in op 
verdere productontwikkeling.

Het vergroten van het aantal 
veganistische producten 

De vega varianten worden waar mogelijk 
doorontwikkeld naar vegan varianten door dierlijke 
eiwitten om te zetten naar plantaardige eiwitten. 
Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe innovaties op het gebied van vegan producten.

Marktaandeel van vega(n) 
producten vergroten

Als Zwanenberg vinden we een transitie naar plantrijke 
voeding belangrijk. Uiteraard maakt de consument 
zelf de keuze voor de eiwitten die hij/zij binnenkrijgt. 
Toch leveren wij als Zwanenberg onze bijdrage aan de 
eiwittransitie. Enerzijds door meer vega(n) producten 
aan te bieden. Anderzijds door de afzet te vergroten. 
Zo willen we de komende jaren onderzoeken of we 
meer vega(n) producten kunnen aanbieden, in meer 
landen kunnen aanbieden. 

We maken

plantrijke  
voeding 

mogelijk
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Op dit moment 
hebben we al voor 
100% van onze 
productcategorieën 
een vega(n) variant 
beschikbaar.

“
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Wat we nog 
meer doen
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Naast onze focus op SDG 12 'Verantwoorde 
consumptie en productie' ondernemen wij ook in 
de rest van onze organisatie op een maatschappelijk 
verantwoorde manier. Hierbij een overzicht van waar 
we ons nog meer voor inzetten. 

Wat we nog meer doen

Goede werkgeverKetenmanagement & 
ethisch zaken doen 

Veiligheid, 
gezondheid & welzijn

Minder 
verzadigd vet 
en minder zout 
in ons assortiment

0%
toegevoegde 
suiker in soepen

De mogelijkheid tot het volgen 
van (interne) opleidingen

Anti-rookcursussen

Geen 
roofbouw

Strikt anti-
corruptiebeleid

Strikte eisen over ethiek 
en dierenwelzijn

Meer 
groenten 
in onze 
producten

Een goed en marktconform salaris, 
aangevuld met passende secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals een 
eindejaarsuitkering

Duurzame 
logistiek

27%
van ons wagenpark is 
elektrisch of hybride

Keurmerken

Beter Leven keurmerk

V-label

Halal

Maatschappelijke 
activiteiten

In 2020 hebben we
110.000 maaltijden 
aan de Voedselbank 
gedoneerd

Wij steunen
Holland Stellenbosch 
Medical Foundation 
& Stichting 
Hartcentrum Twente
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Veiligheid, gezondheid & welzijn
Wij zorgen er met onze leveranciers voor dat 

de werkzaamheden binnen alle locaties zodanig 
worden georganiseerd en uitgeoefend dat de 
uitvoering van werkzaamheden geen gevaar oplevert 
voor de gezondheid van collega’s of derden, of 
schade toebrengt aan het milieu. Door middel van 
risicobeoordelingen worden alle risico's op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en effectief 
risicomanagement in kaart gebracht. Dit doen we om 
gevaren te herkennen en vervolgens weg te nemen 
of op een acceptabel veilig niveau te krijgen. Fysiek 
zwaar werk wordt verminderd als onderdeel van het 
programma vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

We nemen actief stelling als het gaat om de relatie 
tussen consumptie en gezondheid. We zetten met 
andere partners gezamenlijk stappen om zout en 
verzadigd vet in onze voedingsmiddelen verder terug 
te brengen. We zijn daarom ook medeondertekenaar 
van diverse convenanten, zoals het convenant van 
NAPV (nieuwe aanpak product verbetering), het 
convenant voor vleeswaren en het convenant voor 
soep en saus, waarin we beloven onze recepturen 
hierop te zullen aanpassen. Zo is in de afgelopen 
jaren bij 90% van ons assortiment het zout- en 
vetgehalte gereduceerd.
Ook bieden we al jaren producten aan die minder 
verzadigd vet en minder zout bevatten. Zo zijn er 
steeds meer varianten binnen onze assortimenten 
‘mager’ of ‘light’. Dit geldt tevens voor onze merken. 

Zo leveren we met ons merk Kips een groeiend aantal 
magere producten en voegen we aan onze soepen 
sinds enkele jaren geen suiker meer toe. Daarnaast zijn 
we bezig met het vergroten van het aandeel groenten 
in onze producten. Zo hebben we Easy Veggie Tonight 
geïntroduceerd, dat voor 80% bestaat uit groente. 

Duurzame logistiek
Onze lang houdbare artikelen worden door 

Nedcargo en Bakker Transport gebundeld vervoerd, 
wat een flinke milieuwinst oplevert. Ook Müller Fresh 
Food Logistics, onze logistieke partner voor gekoelde 
producten, heeft in de afgelopen vijf jaar haar CO2-
uitstoot drastisch verminderd met 36%. 

Naast het vervoer van onze producten, stimuleren we 
ook onze collega’s om zich duurzaam te verplaatsen. 
Zo is inmiddels 27% van van ons wagenpark is 
elektrisch of hybride.

Ketenmanagement en ethisch zakendoen
Aan het begin van de voedselketen bevinden 

zich de boeren. Aan het einde van de keten bevindt 
zich de eindconsument, ieder met eigen specifieke 
wensen. Consumenten hebben recht op eerlijke en 
veilige producten, daarom stellen wij strikte eisen aan 
onszelf en aan onze partners in de keten.

We voldoen aan de strenge eisen op het gebied van 
voedselveiligheid (onder andere de ‘Hazard Analysis 
Critical Control Points’ (HACCP), de eisen van het British 

Retail Consortium (BRC) en de International Food 
Standard (IFS).Alle productielocaties zijn gecertificeerd 
en worden periodiek gecontroleerd. Wat betreft onze 
samenwerkingen en de levering van andere goederen 
stellen we strikte eisen aan kinderarbeid, integriteit, 
corruptie en dierenwelzijn.

Wij kopen alleen grondstoffen en ingrediënten waarbij 
geen sprake is van misbruik van of roofbouw op de 
natuurlijke leefomgeving. En waarbij geen sprake is 
van kinderarbeid. Wij willen duurzame relaties met 
leveranciers en afnemers en voeren een strikt anti-
corruptiebeleid. 

De komende jaren ontwikkelen we ook richtlijnen voor 
het inkopen op basis van duurzame bedrijfsvoering. 
Samen met onze dochterondernemingen en partners 
zetten we ons in voor hoge normen met betrekking 
tot naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en 
ethisch zakelijk gedrag. 

Voor al onze leveranciers is onze code of conduct 
opgesteld waaraan zij zich dienen te houden. Deze 
code of conduct is gebaseerd op de Ethical Trading 
Initiative (ETI) Base Code. Onder ‘leveranciers’ verstaan 
wij alle (onder)aannemers, verkopers, agenten, 
adviseurs of partijen die goederen of diensten aan 
ons leveren. 
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Keurmerken

Dierenwelzijn — het Beter Leven keurmerk
Het vlees dat we verwerken, kopen we in. Daarbij 
is dierenwelzijn een maatschappelijk thema dat 
wij zeer serieus nemen. Wij zien dat de vraag naar 
vleesproducten met aanvullende eisen op het gebied 
van dierenwelzijn toeneemt. Daarom spelen wij in op 
deze ontwikkelingen in de marktvraag. Zo werken 
we aan het vergroten van het aandeel Beter Leven 
keurmerk-producten. Leveranciers moeten voldoen 
aan alle eisen die wij stellen op het gebied van 
dierenwelzijn. Zo moeten leveranciers een Beter Leven-
certificering hebben van de Beter Leven Stichting.

In de afgelopen acht jaar heeft een kwart van onze 
producten al het Beter Leven 1-ster keurmerk 
gekregen. Hiermee is 71% van het verkochte 
vleesvolume in Nederland BLK gecertificeerd.
De komende jaren willen we dit waar mogelijk 
verder uitbreiden.

V-Label3  – kwaliteitskeurmerk voor vega(n) producten
Sinds 2018 hebben onze vega(n) producten het V-label. 
Dit label is een internationaal erkend, geregistreerd 
keurmerk voor de certificering van vega(n) producten 
en diensten. Voor consumenten is het internationale 
keurmerk een eenvoudig en betrouwbaar hulpmiddel 
bij het kiezen van producten. Met het V-Label bieden 
bedrijven consumenten transparantie en duidelijkheid. 
Gestandaardiseerde criteria garanderen dat het V-Label 

in heel Europa een uniek kwaliteitsmerk is voor 
vega(n) producten.

Goede werkgever
Wij voeren een proactief sociaal 

beleid en geven onze medewerkers optimale 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen en veilig 
en gezond te werken. Zo bieden we cursussen aan 
om te stoppen met roken. We hebben sinds 2021 
een nieuw arbeidsgeschiktheidsbeleid. Daarbij is 
ons uitgangspunt dat we samen met onze collega's 
onderzoeken welke specifieke omstandigheden, 
wensen en ondersteuning zij nodig hebben zodat 
zij gezond aan het werk kunnen blijven. Ook bieden 
we onze collega’s diverse opleidingstrajecten aan. 
Denk aan Nederlandse-taalcursussen, opleidingen via 
diverse externe opleiders en interne opleidingen van 
productiemedewerker tot bijvoorbeeld 
allround-operator.

Wij zetten ons in voor een eerlijke en gelijke werkplek 
voor iedereen. Hierbij staat respect voor elkaar 
centraal. We houden ons aan de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. 
Agressie, geweld, pesten, bedreigen, mishandelen, 
negeren, intimideren of het doen van uitspraken 
die het bedrijf en/of medewerkers kunnen schaden, 
worden niet geaccepteerd. Evenmin wordt seksuele 
intimidatie of discriminatie op grond van ras, geslacht, 
leeftijd, seksuele geaardheid, religie, huidskleur, land 
van herkomst, sociale klasse, burgerlijke staat of 

politieke opvatting geaccepteerd. Deze regels gelden 
zowel voor medewerkers als voor iedereen met wie 
medewerkers in het kader van hun werk in 
aanraking komen. Medewerkers moeten zich op 
hun gemak voelen om hun mening te geven en zich 
gewaardeerd voelen voor hun bijdragen op het werk. 
Binnen Zwanenberg hebben wij vertrouwenspersonen 
bij wie ongepast gedrag gemeld kan worden.

We pleiten daarnaast voor vrij gekozen arbeid, 
binnen Zwanenberg, maar ook bij onze leveranciers. 
Hierbij wordt de lokale arbeidswetgeving nageleefd. 
Aanvullend hanteren wij het standpunt dat 
kinderarbeid niet is toegestaan. Dit houdt in dat we 
geen personen van 15 jaar of jonger of personen onder 
de leerplichtige leeftijd aan het werk hebben, met 
uitzondering van vakantiemedewerkers.

De vergoeding die aan onze medewerkers wordt 
betaald, voldoet ten minste aan de wettelijke 
minimumnormen danwel de industriestandaarden, 
welke van de twee het hoogst is, en wordt duidelijk 
en begrijpelijk in schriftelijke vorm gecommuniceerd 
met medewerkers voordat zij in dienst treden. Voor 
elke betalingsperiode krijgen medewerkers ook een 
schriftelijke loonspecificatie. Inhoudingen op het loon 
anders dan wettelijk toegestaan of als disciplinaire 
maatregel zijn niet toegestaan. We staan lidmaatschap 
bij vakbonden of andere werknemersorganisaties toe 
en stellen hiervoor onze locaties ter beschikking voor 
bijeenkomsten.

3https://www.v-label.eu/nl/https-www-v-label-eu-nl-v-label
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Maatschappelijke activiteiten
Winstgevendheid is een noodzakelijke 

voorwaarde voor continuïteit. Winst stelt ons in staat 
te blijven investeren. In goede, duurzame producten 
met en zonder vlees. In onze mensen, opleidingen, 
werkomstandigheden, productiemethoden, 
energiezuinige apparatuur en talloze andere 
duurzaamheidsinitiatieven. Om onze maatschappelijke 
bijdrage nog verder te vergroten maken we 
maatschappelijke activiteiten mogelijk zoals hieronder 
beschreven, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

Het bevorderen van een goede gezondheid vinden 
wij als Zwanenberg essentieel. Wij produceren vele 
gezonde voedingsproducten en we werken in een 
gezonde werkomgeving. Ook leveren we substantiële 
bijdragen aan tal van goede doelen op het gebied van 
gezondheid, zoals de Holland Stellenbosch Medical 
Foundation en Stichting Hartcentrum Twente. 

Als er los van onze vaste doelen andere mooie 
initiatieven voorbijkomen, ondersteunen wij deze 
waar mogelijk ook. Zo steunden wij in 2022 de zes 
jaar oude Morris, die in zijn strijd tegen leukemie 
zijn lievelingsworst (Huls Kosterworst) verkocht om 
geld op te halen voor Prinses Maxima Centrum voor 
Kinderoncologie. Ook sponsoren we sportclubs 
en hebben we een langdurige samenwerking met 
de Voedselbank in Nederland. In 2020 hielpen we 
hiermee 110.000 mensen aan een gratis maaltijd. 
Momenteel (eind 2022) helpen we tevens mee in de 
voedselvoorziening van de inwoners van Oekraïne.
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