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2017 was voor Vreugdenhil Dairy Foods het startsein van de meerjarenstrategie 
Marathon ’22. Onder het motto Creating Shared Value realiseren we drie ambities: 
profi table value chain, great place to work en climate neutral.

Profi table value chain
In 2017 steeg de melkprijs die we onze melkveehouders betaalden, ondanks dat 
de markt zeer beweeglijk bleek. Melkveehouders dragen bij aan onze strategie met 
een weidegangpercentage ver boven het Nederlands gemiddelde, en de succesvolle 
inspanning om onder het fosfaatplafond te blijven. Vreugdenhil heeft de productielocatie 
Gorinchem voorbereid op de productie van ingrediënten voor kindervoeding, waarvoor 
we de eerste productie maakten. Ook voegden we boter toe aan ons assortiment.
Wij starten in 2018 met het verrijken van onze melkpoeders om zo onze
gezondheidsbijdrage te vergroten, want wereldwijd kennen nog altijd 2 miljard mensen 
een tekort aan vitaminen en mineralen.

Great place to work
Ons personeelsbestand groeide en we handhaafden ons lage ziekteverzuim. Er vonden 
13 ongevallen met verzuim plaats. Het doel is nul, dus daar zetten we in 2018 vol op in met 
onder meer de start van veiligheidscertifi cering van onze locaties. Wij namen de eerste 
stappen om onze productielocatie in Gorinchem te splitsen, zodat de twee fabrieken 
kunnen focussen op verschillende strategische doelen: sneller en fl exibel leveren voor 
de een, en ingrediënten voor kindervoeding produceren voor de ander. Splitsing maakt 
de bedrijfsvoering wendbaarder en biedt bovendien meer kansen voor persoonlijke 
ontwikkeling. Daarnaast starten we in 2018 een project om persoonlijk leiderschap
te versterken.

Climate neutral
Wij zijn ervan overtuigd dat Vreugdenhil alleen toekomstbestendig is, als we klimaatneutraal 
gaan produceren. In 2029 willen we dat hebben bereikt. Hiermee sluit Vreugdenhil aan 
op de Sustainable Development Goals van de VN. Ons energiegebruik per ton product 
ging in 2017 al verder omlaag en 100 procent van onze stroom is groen. We maakten 
een concreet en kosteneffi  ciënt plan met negen maatregelen waarmee we in 2029 
klimaatneutraal produceren. In 2018 gaan we verder aan de slag met procesinnovaties 
en stroom uit zon en wind.

Creating Shared Value is de invulling van de missie van Vreugdenhil Dairy Foods:
we bring you the best of milk!
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U ziet en leest in deze brochure aan de hand van onze waardeketen 
onze prestaties uit 2017 en doelen voor de komende jaren.
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76%
deelnemende melkveehouders aan 
ons duurzaamheidsprogramma. 
Doel 2018: >70%

100%
groen stroomgebruik, waarvan 26% afkomstig 
is van windenergie van eigen melkveehouders. 
Doel 2029: klimaatneutrale productie

weidegang. Dit is hoger dan het 
Nederlands gemiddelde van 80,4%.
Doel 2020: 91%

87,5%

minder CO2-uitstoot door melktransport (per kilo 
melk t.o.v. 2013). Het overige door ons georganiseerde 
transport veroorzaakte 13% minder CO2-uitstoot 
(per ton product t.o.v. 2011).
Doel 2020: 20% minder

11%

medewerkers. Dit is 8% 
meer personeel dan in 2016.

389

13
ongelukken met verzuim, 
net als in 2016. 
Doel: 0

1,3 miljard kilo melk verwerkte 
Vreugdenhil in 2017. 

Melk

Via onderdruk en dus laag 
kookpunt wordt 80% van 
het water verdampt.

Indampen

Ethiopiërs hebben minimaal 20 jaar schoon 
drinkwater door de waterput in Ethiopië. 
Met onze drinkwaterprojecten spiegelen we 
vanaf 2020 iedere liter water die we tijdens 
melkpoederproductie uit de melk halen voor 
de consumentenmarkt in Afrika.

4.000

Dat is onze visie. Want melk is een belangrijk 
onderdeel van een gezond dieet, en goede voeding 
draagt bij aan een lang en gelukkig leven.

Milk nutrition in everyone’s daily diet

Onze producten
Volle melkpoeder, magere melkpoeder, 
fat filled poeder, boter, room, speciale 
mengsels, ingrediënten voor kindervoeding.

2 miljard
mensen lijden wereldwijd aan ‘hidden hunger’. 
Daarom verhogen we de gezondheidsbijdrage 
van onze eigen merken voor Afrika door extra 
vitaminen en mineralen toe te voegen.

Vremimel, Vremini, Two Cows, Hollandia 
Street, Victoria, Star, Dutch Gold, Classic 
en Best Choice.

Onze merken

Toepassingen van onze melkpoeders
Kindervoeding, melk, yoghurt, ijs, chocolade, 
bakkerijproducten.

Ingedikte melk komt door sproeikoppen 
boven in de toren binnen, samen met hete 
lucht. Het vocht verdampt en onderaan 
in de poedertoren blijft melkpoeder over.

Sproeidrogen

Blik, sachets, 25 kg 
zakken, big bags en bulk.

Verpakken

20%
minder energieverbruik per ton product 
in 2017 ten opzichte van 2005.
Doel 2020: 30% minder

100%
duurzame palmolie. In onze fat filled poeder 
wordt melkvet vervangen door palmolie, 
want dat geeft toepassingsvoordelen en 
maakt het product beter betaalbaar. 

100%
duurzame sojalecithine. Maakt onze 
melkpoeders goed oplosbaar, zelfs 
in koud water.

8
liter melk levert ongeveer
1 kilo volle melkpoeder op.

voorzien wij van voedingsrijke 
en smaakvolle melkpoeders.

Afzet: ruim 130 landen

5 locaties

BarneveldGorinchem (2)

Scharsterbrug
Nijkerk (hoofdkantoor)

3,7% 
ziekteverzuim. In 2016 was dit 3,5%. 
Doel 2020: <4%

is het BREEAM Outstanding Nieuwbouw 
Oplevercertificaat voor ons hoofdkantoor 
in Nijkerk, dat behoort tot de duurzaamste 
kantoren in Nederland.

5 sterren

miljoen euro
omzet in 2017.

780

is de veiligheidsnorm waaraan we 
alle vestigingen gaan certificeren.

ISO 45001

export buiten Europa naar landen 
rond de evenaar, waar het klimaat 
niet optimaal is voor melkvee.

75%

Vanuit onze nieuwe fabriek leveren 
we ingrediënten aan producenten 
van kindervoeding.

Kindervoeding

We bring you the best of milk!
Vreugdenhil Dairy Foods realiseert drie ambities: profitable value chain, great place to work en climate neutral.


