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Bijdragen aan een duur zame, gezonde toekomst
In onze samenleving staat duurzaamheid hoog op de
agenda. Zaken als klimaatverandering, de uitputting
van de aarde en een economie gebaseerd op hergebruik
zijn wereldwijd onderwerp van gesprek en beleid. Het
is goed dat er zoveel aandacht is voor de aarde en alles
wat daarop leeft. Rijk Zwaan krijgt soms de vraag
hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). Van bedrijven mag verwacht worden dat zij oog
hebben voor de wereld in de manier waarop zij hun
bedrijf inrichten. Dit geldt ook voor onze onderneming.

Rijk Zwaan in het kort

Groenteveredeling

400+

miljoen euro omzet

3.000+
medewerkers

30

dochterbedrijven

25

+

gewassen

1.200+
rassen

30%

van omzet naar R&D

Startpunt
Waarom vinden wij MVO belangrijk? Ons primaire doel is
en blijft: iedere medewerker een prettige en duurzame
baan bieden met goede arbeidsvoorwaarden. De winst is
slechts een middel om dit te bereiken. Dit is de keuze die
de aandeelhouders van Rijk Zwaan al in 1989 maakten en
die nog steeds leidend is.
Als de medewerker centraal staat, dan vloeit daaruit voort
dat je ook oog hebt voor de wereld waarin die medewerker
leeft. Met andere woorden: bij ons dient de winst (profit) de
mens (people) in zijn omgeving (planet). Al onze activiteiten
zijn daarop gericht.
Mens centraal: wat betekent dat?
Allereerst is het belangrijk hoe we de mens zien.
Rijk Zwaan ziet elke medewerker als een geheel, als een
persoon met een uniek leven, met een familie, met vrienden,
met vreugde en verdriet, met unieke talenten. Als een
mens die niet van 9 tot 5 z’n werkkleding aandoet, maar
die altijd zichzelf kan en mag zijn en niet een ‘productie
factor arbeid’ is. Met werk dat past bij waar hij of zij goed
in is. Dit geldt voor iedere collega, ongeacht leeftijd of
opleiding: ieder mens is in onze ogen gelijkwaardig en van
onschatbare waarde.
Mensen en hun omgeving
Elke medewerker heeft een werkomgeving. Collega’s met
wie hij of zij prettig samenwerkt, een veilige en gezonde
werkplek, goed materiaal om mee te werken, de mogelijk
heid om het werk goed te doen, op een aangename en
veilige manier. We vinden het belangrijk dat iedereen met
plezier naar het werk gaat.

Daarnaast heeft de medewerker een sociale omgeving.
Wij zijn ons ervan bewust dat elke medewerker familie of
vrienden heeft, dat er soms zorgen kunnen zijn en dat ieder
mens verantwoordelijkheden draagt voor de mensen in
zijn sociale omgeving. Daar hebben we oog voor.
Ook heeft iedere medewerker een natuurlijke leef
omgeving. We willen dat die leefomgeving van alle
collega’s gezond en veilig is en blijft. Onze missie
‘Sharing a healthy future’ komt voort uit die wens.
Om ook in de toekomst aangenaam op onze aarde te
kunnen leven, proberen we binnen onze besluitvorming
op het milieu te letten en duurzaam te ondernemen.
Uitgangspunten
Het past bij onze manier van werken dat medewerkers
zelf op allerlei terreinen sociaal en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Ze doen dat, omdat ze dat zelf
belangrijk vinden.
We dragen bij aan een betere wereld in het dagelijkse werk,
in de manier waarop we met mensen omgaan en via de
activiteiten die we ondernemen. Ons ondernemen is
gestoeld op negen uitgangspunten, die vastliggen in een
drieluik dat we delen met elke medewerker. Elk punt is een
basis voor aspecten van onze bedrijfsvoering die samen
ons maatschappelijk verantwoord ondernemen vormgeven.
Dat algemene aspecten van MVO op orde zijn, vinden we
vanzelfsprekend. Zo zorgen we voor een eerlijke beloning,
voor veilige en gezonde werkomstandigheden en voor een
beter milieu.

Met onze manier van werken sluiten we aan bij de
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenig
de Naties, die als belangrijkste doel hebben mondiaal
extreme armoede te bestrijden.
Dit boekje toont voorbeelden van de MVO-activiteiten van
Rijk Zwaan. Het is geen volledig overzicht, maar een greep
uit feiten en verhalen die specifiek zijn voor
Rijk Zwaan of waar we een stap extra zetten.
Met dit boekje willen we u inspireren om
samen met ons bij te dragen aan een
duurzame, gezonde toekomst.
Directie Rijk Zwaan
Ben Tax, Kees Reinink, Marco van Leeuwen

De verhalen in dit boekje zijn gekoppeld aan de
SDG’s waarop wij meer dan gemiddeld impact
hebben. Dat zijn SDG 2, SDG 8, SDG 12 en SDG 17.
Meer informatie over onze benadering en
toepassing van de Sustainable Development Goals
vindt u achterin deze brochure, op pagina 22.
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Hoge motivatie en
nauwe betrokkenheid
Het belangrijkste doel van Rijk Zwaan is om alle medewerkers een prettige
en duurzame baan met goede arbeidsvoorwaarden te bieden. De medewerker centraal stellen, bevordert de motivatie en betrokkenheid.
Concreet betekenen hoge motivatie en nauwe betrokkenheid voor ons:
• Direct een vast contract.
• Aandacht voor de ontwikkelbehoeftes en de gezondheid van alle medewerkers.
• Rijk Zwaan voelt voor de medewerkers als hun eigen onderneming.
• Loyale inzet van medewerkers.
• Mensgericht leidinggeven.
Vast contract
We nemen de tijd en investeren in een intensieve sollicitatieprocedure om de
juiste kandidaat voor een vacature te vinden. Nieuwe medewerkers bieden we
direct een vast contract en vertrouwen voor de hele carrière.

3,2%

Wereldwijd selecteren we onze medewerkers op betrokkenheid, eerlijkheid,
ondernemingszin en teamgeest. We zoeken mensen die passen bij onze
bedrijfscultuur. Daarbij past de interesse om sociaal en maatschappelijk
verantwoord te ondernemen.

ziekteverzuim
in Nederland
in 2018

Gezonde medewerkers
Het ziekteverzuim bij Rijk Zwaan is
laag: in Nederland 3,2 procent. We
hechten eraan dat medewerkers zich fit
en gezond voelen, lichamelijk en men
taal. Stress en klachten voorkomen we
met werk en een werkomgeving die
zorgvuldig op elke medewerker zijn af
gestemd. Op veel locaties serveren we
gratis gezonde maaltijden, salades of
fruit. Ook zijn er vitaliteitsprogramma’s,
sporttrainingen, voorlichting over
gezondheid en medische testen. In
grote vestigingen voert Rijk Zwaan
eens in de vier jaar een tevredenheids
onderzoek uit.

Onze duurzame aanpak zorgt voor een hoge medewerkertevredenheid en een
laag verloop.

Werknemersparticipatie
Medewerkers krijgen de mogelijk
heid certifcaten van aandelen te
kopen. Zo kan iedere medewerker
delen in het succes van Rijk Zwaan.
In totaal participeren ruim 1.000
medewerkers in ongeveer 10 procent
van het vermogen van onze onder
neming.

Ruimte en ontwikkeling
Medewerkers krijgen de ruimte om
te leren, te ontwikkelen, initiatief en
verantwoordelijkheid te nemen.
We willen de kwaliteiten van mede
werkers op waarde schatten en
hebben oog voor wat hen bezighoudt.
Mensen halen meer uit zichzelf als ze
gezien en gehoord worden.

“Teeltmethodes zijn voortdurend in ontwikkeling. Zeker in de sla, een gewas
waarin Rijk Zwaan wereldwijd een grotere speler is. Telers produceren sla
meer en meer op water in plaats van in de grond. Rijk Zwaan ontwikkelt rassen
die geschikt zijn voor deze teeltmethode. We adviseren de teler in het hele proces
en denken mee met telers en retail over de afzetstrategie.
De teelt van sla op water kan zowel buiten als binnen, maar veel telers kiezen voor de
kas. Daar is de kans op ziekten en plagen kleiner dan bij de vollegrondsteelt. Er zijn
meer rotaties, maar er zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Zo wordt de
teelt verduurzaamd. Meer opbrengst is een belangrijk pluspunt van deze teeltmethode.
In de grond levert 1 m2 per seizoen ongeveer 40 kilogram sla op, bij hydroponic sla zo’n
75 kilogram. En dat met minder water per kilo, wat de hydroteelt ook interessant
maakt voor gebieden waar water beperkt beschikbaar is.

“Naar een
duurzamere
teelt”
Marc Celis
Crop Specialist Sla
België

De vraag van de consument naar veilige, pesticidevrije gewassen is een belangrijke
drijfveer voor vernieuwing in teeltmethodes. Ik zie de sla in veel segmenten omgaan
naar hydro, zoals de tomaat eerder al is overgeschakeld van teelt in de grond naar
substraatteelt.
Uiteindelijk blijft het daar niet bij. Er komen steeds meer semi-gesloten kassen.
Daarmee bespaar je niet alleen veel water, maar ook energie. Dit systeem resulteert
in een hoger rendement en een lagere carbon footprint. Nog een stap verder gaan de
zogenoemde ‘plant factories’, waarmee je nog meer water bespaart. Er is binnen onze
sector dus volop aandacht voor verduurzaming.”
Samen met Marc ontwikkelen wij rassen die geschikt zijn voor duurzamere teeltmethodes en adviseren wij onze partners. Daarmee leveren wij een bijdrage aan
SDG 8.4.
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“Verder kijken
dan het zaadje
alleen”
Elijah Mwashayenyi
Managing Director
SEVIA
Tanzania

“Telers in Afrika kijken vaak niet verder dan het zaadje, terwijl kennis over betere
teelttechnieken echt noodzakelijk is. Kennis overdragen over verbeterde rassen en
innovatieve teeltechnieken, dat is de doelstelling van SEVIA (Seeds of Expertise for the
Vegetable Industry of Africa).

MVO bij Rijk Zwaan
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Sterke teamgeest

We werken volgens het principe ‘Seeing is believing’. We leggen demovelden aan op
het land van de mensen zelf, zodat de telers met eigen ogen kunnen zien welk effect
betere technieken hebben op de gewassen. Vervolgens organiseren we demodagen,
waar vaak zo’n veertig tot honderd boeren op afkomen. Inmiddels zijn er 979 demo’s
geweest en hebben we 39.000 boeren bereikt.

Bij Rijk Zwaan opereren we als team. Het resultaat is van ons allemaal.
Door samen te werken, elkaar te motiveren en goed met elkaar te
communiceren, heerst er een sterke teamgeest binnen de onderneming.
Ook met klanten, partners en leveranciers ervaren we een sterke band.

De Nederlandse overheid draagt financieel bij aan het project. De bijdrage
van Rijk Zwaan, East-West Seed en Wageningen University & Research
bestaat uit de overdracht van kennis en expertise. Ook de teler beschouwen
wij als partner.
Deze aanpak werpt vruchten af. Het aantal kassen in Tanzania neemt sterk toe.
Telers maken meer gebruik van efficiënte technieken als druppelirrigatie. Ook het
gebruik van hybride zaden neemt toe. Die geven een hogere opbrengst en hebben
resistenties tegen bepaalde ziekten, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen
nodig zijn.”
Rijk Zwaan levert kwalitatief goede zaden én de kennis die nodig is voor een
efficiënte en productieve teelt. In Afrika en in de rest van de wereld. Dat doen we
samen met onze partners. Zo dragen we bij aan SDG 17.16.

Sterke teamgeest betekent voor ons concreet:
• Kennis en succes delen, intern en extern.
• Oprechte interesse en een hulpvaardige instelling.
• Een stap extra zetten voor collega’s en klanten.
• Teambelang in dienst van het bedrijfsbelang.
Kenniscoalities
We sluiten coalities met partijen vanuit gedeelde maatschappelijke belangen:
• Met telers om de teelt te verbeteren en verduurzamen. We delen kennis zoals
teelttips en data via adviseurs, apps, rondgangen, demolocaties, studieclubs
en teeltregistratie.
• Via brancheorganisaties om de belangen van de sector te behartigen.
• Met onderzoeksinstellingen om innovatieve kennis te ontwikkelen. We hebben
220 R&D samenwerkingsverbanden, met de vijftig belangrijkste instellingen
voor veredelingsonderzoek.
• Met scholen om onderwijsprogramma’s beter te laten aansluiten bij de praktijk.

200+

R&D-samenwerkingsverbanden
met de 50 belangrijkste instellingen

Collegiaal management
In al onze vestigingen zijn vrijwel alle
managementfuncties ingevuld door
meerdere personen. Een gezamen
lijke verantwoordelijkheid geeft
meer flexibiliteit, een grotere span
of control, meer collegialiteit, meer
kennis, en minder kwetsbaarheid.
Iets extra’s doen
Via onze Commissie Ontwikkelings
samenwerking (COS) delen we, los van
commerciële activiteiten, onze ervaring,
kennis en zaden. We investeren in
verschillende scholingsprojecten en
ondersteunen Sibusiso, een opvang
huis voor gehandicapte kinderen naast
ons bedrijf in Tanzania. Over de hele
wereld steunen we scholen of voedsel
banken met zaden of groenten en zelfs
een kas.

voor veredelingsonderzoek
in de wereld

→

8

Het zit in onze genen

MVO bij Rijk Zwaan

9

Topkwaliteit
en topservice
We zijn trots op ons product. We leveren topkwaliteit en topservice aan
onze klanten, die wij als onze partners beschouwen. Door onze positie
aan het begin van de voedselketen kunnen we een rol spelen bij het
oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.
Topkwaliteit en topservice leveren houdt voor ons concreet in:
• De beste rassen, beste zaadkwaliteit en beste service leveren.
• Investeren in kwaliteit van mensen en middelen.
• Ketenmanagement voor een topproduct bij de consument.
Weerbaar tegen ziektes en plagen
We produceren zaad van meer dan 1.200 rassen van ruim 25 groentegewassen. De
kwaliteit van die groenten verbeteren we continu, bijvoorbeeld door resistenties
tegen plantenziekten en plagen in te bouwen of door de productiviteit te
verhogen. Met onze diagnostische services bieden we telers snel advies als
planten ziek worden. Zo hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen te
gebruiken en kunnen ze de grond beter benutten. Ook biedt dit mogelijkheden
voor de biologische teelt.
Strenge normen
Onze wereldwijd geproduceerde zaden worden in Nederland allemaal centraal
op kwaliteit gecontroleerd. Via monsters doen we uitgebreid onderzoek naar
onder meer raszuiverheid, zaadoverdraagbare ziektes en kiemkracht. Alleen
zaden die voldoen aan strenge normen worden vrijgegeven voor de verkoop.
Beter in de keten
Zorg voor kwaliteit houdt voor
Rijk Zwaan niet op bij de teler. We
maken groentes bijvoorbeeld langer
houdbaar. Zo bederft er minder
tijdens de productie en transport, in
winkels en bij consumenten. We gaan
op deze manier voedselverspilling
tegen en de groenten kunnen meer
mensen bereiken en zo bijdragen
aan een gezond voedingspatroon.
Vaak werken we hiervoor samen in de
afzetketen, onder meer met verwerkers
en retailers.

Eigen academie met
80 opleidingen

Opleiding en ontwikkeling
De kennis en ontwikkeling van medewerkers blijft up-to-date dankzij een
eigen opleidingscentrum en intensieve
samenwerking met (internationale)
trainingsinstituten, een businessschool,
hogescholen en universiteiten.
Nieuwe collega’s krijgen een mentor,
een uitgebreid inwerkprogramma en
minstens een jaar de tijd om hun werk
en de organisatie te leren kennen.

Gezonde groenten
De gezondheid van consumenten is
gebaat bij een hoge groenteconsumptie.
Met nieuwe vormen, kleuren, smaken
en bereidingsgemak verleiden we
consumenten om meer gezonde
groenten te eten. Rijk Zwaan promoot
het eten van groenten ook via Love
my Salad. Dit consumentenplatform
telt ruim 250.000 social media-volgers
in meer dan twintig landen. Samen
met foodbloggers, chefs, voedings
deskundigen en telers inspireert Love
my Salad consumenten om meer
groente te eten. Dat gebeurt met
onder meer blogs, recepten, events en
campagnes.

“Het World Vegetable Center is een non-profit organisatie die al sinds 1971 bestaat. Het
instituut legt zich toe op het verbeteren van rassen en teeltmethodes in ontwikkelingslanden. WorldVeg, zoals de organisatie kortweg wordt genoemd, helpt groentetelers
om een hogere opbrengst te realiseren. Dan neemt hun inkomen toe, creëren we
banen en stimuleren we gezonde en gevarieerde consumptie binnen de gezinnen.
WorldVeg doet onderzoek naar de verbetering van bestaande, traditionele rassen.
Ook ontwikkelt het instituut rassen met resistenties tegen ziekten en plagen
die veelvuldig voorkomen in de tropische en subtropische gebieden in Azië en
Afrika. Mooie voorbeelden zijn Ralstonia, het tobacco mosaic virus en het leaf
curl virus in tomaat. WorldVeg ontwikkelde resistenties tegen deze ziektes,
die nu in vrijwel alle tomatenrassen worden toegepast.
Binnen WorldVeg werken overheden, kennisinstellingen, NGO’s en zaad
bedrijven nauw met elkaar samen. Samen optrekken is essentieel. Rijk Zwaan
ondersteunt WorldVeg financieel en waar nodig stellen wij onze kennis en e rvaring
beschikbaar. Daar staat tegenover dat wij genetisch materiaal in de genenbank van
WorldVeg kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. Zo creëren we
een win-winsituatie.”
Samen met WorldVeg en andere organisaties werkt Rijk Zwaan aan een gezonde,
duurzame toekomst voor iedereen. Voor telers en voor consumenten. Zo dragen
we bij aan SDG 17.17.

“Samen
optrekken is
essentieel”
Arun Joshi
Managing Director
India
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Hoogstaande
zakelijke ethiek
Onze manier van ondernemen is gebaseerd op eerlijk zakendoen,
rekening houdend met waarden en normen en met de mensen om ons
heen. Dat doen we in elk land, ongeacht de cultuur van het land. Dit
vragen we ook van onze partners.
Concreet betekent hoogstaande zakelijke ethiek voor ons doen wat goed is:
• Alleen producten verkopen waar we zelf achterstaan.
• Eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid voor alles.
• Respect voor anderen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is essentieel voor de veredeling van groenten. Om ervoor te zorgen
dat we kunnen blijven beantwoorden aan de behoeften uit de markt en bij kunnen
dragen aan voedselzekerheid zijn we altijd op zoek naar nieuwe genetische
variatie in onze gewassen. We werken hierin samen met genenbanken over de
hele wereld. We financieren verzamelmissies die genenbanken in staat stellen
om hun collectie uit te breiden en genetische bronnen veilig te stellen voor de
toekomst. Bovendien helpen we om deze bronnen te beschrijven, te kenmerken
en te vermeerderen.
Door de samenwerking met genenbanken en de ontwikkeling van nieuwe
rassen dragen wij direct bij aan het behoud van de agrobiodiversiteit op onze
planeet en aan betere groenten voor volgende generaties.

“De biodiversiteit staat onder druk. Dat is een probleem, nu, en vooral ook op de langere
termijn. We hebben biodiversiteit nodig om de vragen van de toekomst te helpen
beantwoorden.
In wild materiaal zitten genen die ons kunnen helpen bij het vinden van oplossingen tegen
nieuwe ziekteverwekkers. En voor problemen als verzilting en droogte. We weten niet
in welke genetische bron welke oplossing zit. Daarom leggen we genenbanken aan. Een
zaadmonster kan nu waardeloos lijken, maar over twintig jaar erg belangrijk zijn.
We verzamelen, documenteren en vermeerderen het materiaal. Dat doen we
zoveel mogelijk in samenwerking met overheden. Tegelijk laten we zien hoe
het materiaal in stand gehouden kan worden. Op die manier hebben alle
partijen er baat bij.
Bij Rijk Zwaan vinden we dat materiaal in genenbanken voor iedereen toe
gankelijk moet zijn, vandaar de samenwerking met overheden. Om toegang tot
geoctrooieerd materiaal te faciliteren, zijn we mede-initiatiefnemer van het Inter
national Licensing Platform Vegetable. De leden van dat platform geven elkaar tegen
een redelijke vergoeding toegang tot geoctrooieerd materiaal. Biodiversiteit is immers
van ons allemaal. We moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft.”
Net als Jair vindt Rijk Zwaan behoud van biodiversiteit erg belangrijk. Daarom
organiseren we verzamelmissies en werken we samen met genenbanken over de
hele wereld. Zo leveren we een bijdrage aan SDG 2.5.

“Biodiversiteit
nodig voor
de toekomst”
Jair Haanstra,
Breeding Manager Aubrika
Nederland

Tuinbouw naar hoger plan
In landen als Tanzania, Rwanda en
Oeganda gaan we publiek-private
samenwerking aan om de groente
teelt te professionaliseren. Samen
met lokale partners trainen we de
koplopers onder de tuinders; de
teelt- en marktkennis die zij opdoen,
verspreidt zich vervolgens als een
olievlek naar andere dorpen.
Ook wie geen zaden koopt van
Rijk Zwaan krijgt zo kansen op een
beter bestaan.

Cursus ethiek
Business school IESE in Spanje
ontwikkelde speciaal voor en
samen met Rijk Zwaan een
intensief programma van ruim drie
dagen, Business Ethics & Company
Culture, over eerlijk en integer
zakendoen. Inmiddels hebben
150 collega’s deze cursus gevolgd,
waaronder alle directeuren en
business managers.

Geen kinderarbeid
We keuren kinderarbeid sterk af en
zetten het actief op de agenda als
gespreksonderwerp. In de contracten
die we afsluiten met onze producenten
in India melden we expliciet dat we
kinderarbeid niet toestaan. We laten
onze producenten extern controleren
en investeren samen met collegaveredelingsbedrijven en lokale partners
in voorlichting aan ouders. Deze werk
wijze gaan we ook in andere landen
toepassen.
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Onderlinge
omgangsvormen
We vinden het belangrijk dat collega’s rekening houden met elkaar,
in elkaar geïnteresseerd zijn en elkaar helpen. De basis hiervoor zijn
prettige omgangsvormen, met als concrete uitgangspunten:
•
•
•
•

Beste Werkgever
2010: nr. 1
2014: nr. 2

Alev Demokan Yapıcı
HR-adviseur
Turkije

In de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers proberen we
hen zelf zoveel mogelijk te betrekken. Regelmatig voeren we ontwikkelgesprekken.
Doel is daarbij niet om de prestaties van de collega’s te beoordelen, maar om hen te
helpen zichzelf te ontwikkelen.

Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur van Rijk Zwaan staat los van de cultuur en verschillende
gebruiken in een land en werkt verbindend; onze cultuur is gebaseerd op
universele waarden en normen, waar iedereen, waar ook ter wereld, achter zou
kunnen staan.
in Nederland

“We varen
samen op
hetzelfde schip”

“In het beleid van Rijk Zwaan staan mensen centraal. Onze collega’s geven
als het ware samen vorm aan de keuzes van de directie. Het bedrijf geeft om
het geluk van haar medewerkers en houdt rekening met hun waarden. Heel
concreet blijkt dat uit het feit dat HR optreedt als strategisch partner van de
directie en meepraat in belangrijke beslissingen.

De waarheid vertellen
Vriendelijk, open en duidelijk communiceren.
Respect voor elkaars mening en ideeën hebben.
Hoogstaande morele normen en waarden naleven.
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We vinden het ook belangrijk om ruimte te laten voor diversiteit. Binnen de kaders
van onze bedrijfscultuur accepteren en respecteren we dan ook verschillen
tussen de dochterbedrijven op basis van de lokale cultuur.

Na meerdere gesprekken en een assessment bieden we onze medewerkers meteen
een vaste baan. Je maakt werknemers op die manier medeverantwoordelijk voor het
hele bedrijf. Die langetermijnbenadering is kenmerkend voor Rijk Zwaan.
We varen samen op hetzelfde schip en het succes van ons bedrijf is een gedeelde
verantwoordelijkheid voor ons allemaal.”
Rijk Zwaan deelt de visie van Alev dat het belangrijk is dat onze medewerkers een
prettige en duurzame baan hebben, met goede arbeidsvoorwaarden. Zo dragen
we bij aan SDG 8.5.

2018: nr. 1

Onderling respect hebben voor de ideeën en meningen van anderen is
belangrijk in onze bedrijfscultuur. We willen dat medewerkers zich veilig voelen
op de werkplek. Tegen ongewenst gedrag als agressie, geweld, discriminatie of
intimidatie treden we duidelijk op.

Dialoog
Rijk Zwaan werkt niet met beoordelings
formulieren. Ontwikkelgesprekken
zijn een dialoog. De basis van een
ontwikkelgesprek is dat een mede
werker in een vertrouwelijke sfeer
aan zijn leidinggevende vertelt wat
goed gaat en wat beter kan. En dat er
gezamenlijk in goed overleg afspraken
worden gemaakt hoe zaken nog beter
of aangenamer aangepakt kunnen
worden.
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Decentralisatie
en besluitvorming
5

Rijk Zwaan heeft
maximaal vijf
organisatielagen

Weerbare, robuuste gewassen worden steeds belangrijker. De wereld om ons
heen verandert, de omstandigheden worden extremer. We zetten volop in op
de ontwikkeling van robuustere groentegewassen die bestand zijn tegen
bijvoorbeeld droogte of een teveel aan water.

Samen met Beatrice ontwikkelt Rijk Zwaan steeds weer nieuwe rassen. Onze
inzet op resistenties resulteert onder meer in een verminderde toepassing
van gewasbeschermingsmiddelen. Zo dragen we bij aan SDG 12.4.

Decentralisatie betekent voor ons concreet:
• Een platte organisatie.
• Besluitvorming op basis van argumentatie.
• Ruimte voor eigen initiatief.
• Kritisch nadenken over opdrachten, niet blindelings opvolgen.
• Eenmaal genomen besluiten loyaal opvolgen.

Dubbele petten
Rijk Zwaan heeft maximaal vijf organisatielagen, meestal minder. Door de platte
organisatie combineren sommige managers verschillende functies. Dat is handig
voor de snelle communicatie. Sommige landendirecteuren zijn ook voorzitter
van een ‘crop strategic team’. Zo houden ze veel voeling met de praktijk van de
gewassen. Ook kunnen ze zo keuzes maken die op de lange termijn het beste
zijn voor de ontwikkeling van de wereldgroentemarkt.

“We zoeken dagelijks naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden, resulterend in
betere gewassen en een duurzamere teelt. Dat doen we op basis van gewenste
eigenschappen als smaak, vorm, kleur, opbrengst en weerbaarheid.

Daarnaast zoeken we voortdurend naar resistenties tegen ziekten en plagen.
Door rassen te maken die met minder gewasbeschermingsmiddelen toe
kunnen, dragen we direct bij aan een beter milieu. Dat effect is het grootst bij
gewassen die lang op het veld staan en dus langdurig blootstaan aan schadelijke
invloeden als ziekten, schimmels en insecten. Als we daarvoor resistente rassen
kunnen ontwikkelen, boeken we de grootste winst. Voor de teler, want die maakt
minder kosten. En voor de samenleving als geheel, want met die rassen sparen we
het milieu.”

Binnen Rijk Zwaan leggen we verantwoordelijkheden zoveel mogelijk op
de plek waar het werk gedaan wordt. We voeren een decentraal beleid.
Van de medewerkers verwachten we dat ze als zelfstandige ondernemers
handelen, maar wel solidair met hun collega’s.

“Bijdragen
aan een
beter milieu”
Beatrice Lindhout
Breeding Manager Terra
Nederland

Continu verbeteren
Rijk Zwaan investeert in het ont
wikkelen van medewerkers, van de
werkvloer tot directie. Zo worden alle
medewerkers betrokken en in staat
gesteld om met goede ideeën de
eigen werkprocessen te verbeteren en
problemen die zij in het werk tegen
komen, op te lossen. Dit resulteert in
hoge betrokkenheid, hoge motivatie
en teamspirit bij de medewerkers en
topkwaliteit voor onze klanten.
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Innovatie en
creativiteit
Ons ondernemen is gebaseerd op voortdurend nieuwe ideeën ontwikkelen
en uitvoeren. Steeds gericht op de vraag in de markt.
Concreet houdt innovatie en creativiteit bij ons in:
• Ruimte geven om creatieve ideeën te ontwikkelen.
• Alleen vernieuwen als het nieuwe beter is, of veelgevraagd.

Blue Ocean Team
Om innovatiekracht en creativiteit van onze medewerkers te stimuleren,
hebben wij een Blue Ocean Team. Elke medewerker kan een idee voor innovatie
delen met dit team, dat vervolgens beoordeelt of een idee haalbaar en uit
voerbaar is. Zo kunnen we de creativiteit die binnen ons bedrijf aanwezig is
optimaal benutten.

30%
investering in R&D:
circa 30 procent
van de omzet

Intellectueel eigendom
We vinden het belangrijk dat al het
biologisch materiaal, ook als het
octrooirechtelijk beschermd is,
beschikbaar is voor de ontwikkeling
van nieuwe rassen en dat deze nieuwe
rassen ook commercieel verhandeld
moeten kunnen worden. Daarom zijn
we initiatiefnemer en lid van het Inter
national Licensing Platform Vegetable
(ILP). De leden hiervan geven elkaar
tegen een redelijke vergoeding
toegang tot geoctrooieerd biologisch
materiaal.

Oplossingen
We bieden oplossingen voor vragen vanuit de markt en maatschappij, zoals:
• Betere opkomst en bescherming van kiemplanten.
• Rassen die geschikt zijn voor biologische teelt (veertig procent van ons
assortiment).
• Rassen specifiek voor duurzame hydroteelt.
• Droogtetolerantie en zouttolerantie voor telen met weinig of brak water.
• Ziekteresistenties om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen.
• Groenten die efficiënt te verwerken zijn, waardoor ze zorgen voor minder afval.
• Digitale middelen zoals apps om ziektes in groenten te herkennen.

Geen GMO’s
Het huidige assortiment van
Rijk Zwaan bevat geen rassen die
onder de GMO-regulering vallen.
En we zijn van mening dat dergelijke
GMO’s (genetically modified
organisms) in groentegewassen niet
nodig zijn. De grote biodiversiteit
die van nature in groente voorkomt,
geeft ons volop mogelijkheden om
op natuurlijke wijze te veredelen.

Robots en algoritmes
Routinematig en zwaar werk wordt
steeds meer gerobotiseerd, zodat
mensen zich kunnen toeleggen op de
uitzonderingen en hun werk leuker en
uitdagender wordt. In de fytofabriek in
Fijnaart zetten we bijvoorbeeld robots
in voor zaaien, ponsen en selecteren.
Ook zelflerende algoritmes kunnen
helpen bij selectiewerk. Dit komt de
kwaliteit en de snelle ontwikkeling
van verbeterde groenterassen ten
goede.

“We zien het klimaat veranderen. Over de hele wereld staat steeds meer landbouwgrond bloot aan extreme omstandigheden. Op sommige plaatsen is het bijna
onmogelijk geworden om gewassen te telen. Bijna een derde van de landbouwgrond
die veertig jaar geleden wereldwijd nog beschikbaar was, is door de v eranderende
omstandigheden nu al niet meer bruikbaar.
Omdat de wereldbevolking groeit en groenten voor een gezonde voeding
belangrijk zijn, moeten we overal op de wereld groenten kunnen blijven
telen. Bij Rijk Zwaan realiseren we ons dat het bij veredeling niet alleen
gaat om ziekteresistenties en een hogere opbrengst. Telers hebben in de
toekomst meer en meer behoefte aan planten die goed tegen bijvoorbeeld
perioden van droogte of hoge zoutconcentraties kunnen.
Technologie zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en productie van groenten. Denk aan hydroteelt, gesloten teelten en energie-efficiënte kassen die speciaal
zijn ontworpen voor bepaalde klimaatgebieden. Wij maken de rassen die bij de nieuwe
technologieën passen.”
Samen met Agnieszka, haar collega’s en externe partners werkt Rijk Zwaan
aan rassen die geschikt zijn voor nieuwe teelttechnologie en voor veranderende
klimatologische omstandigheden. Zo leveren we een bijdrage aan SDG 2.4.

“Niet alleen
vanachter
een bureau”
Agnieszka DoroszukVan der Wurff, Research Manager
Seed Technology
Nederland
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Prettige
soberheid
We zorgen voor de juiste faciliteiten, die geschikt zijn om uitstekende
prestaties te leveren onder gunstige arbeidsomstandigheden.
Prettige soberheid houdt voor ons concreet in:
• Geschikte, degelijke en duurzame bedrijfsmiddelen gebruiken.
• Materiaal en apparatuur gebruiken waarmee we kwalitatief hoogstaande
producten kunnen leveren.
• Zorgvuldig omgaan met bedrijfsmiddelen, zodat die langer mee kunnen gaan
• Geen overbodige luxe.
“We zetten in op een verbeterd shelf life, ofwel houdbaarheid. Als groente langer
houdbaar is, wordt er minder weggegooid. Met dezelfde productie kunnen we dan
meer monden voeden. Bovendien blijft er meer over van de financiële opbrengst van
de gewassen. Met als resultaat een hoger inkomen voor de teler.
Huishoudens verspillen maar liefst 53 procent van al het voedsel dat verloren gaat in
de Europese Unie. 30 procent van de voedselverspilling in de EU vindt plaats tijdens de
productie en verwerking. De toenemende vraag van consumenten naar meer gemak
vertaalt zich bijvoorbeeld naar een breed aanbod aan gesneden, voorverpakte sla. Dat
heeft een negatief effect op de houdbaarheid.
Bij Rijk Zwaan hebben we een innovatieve eigenschap in sla ontwikkeld,
waardoor deze minder snel verkleurt op het snijvlak. KnoxTM verlengt de
houdbaarheid van gesneden sla met minstens twee dagen. Ook bij andere
groenten werken we eraan om de shelf life te verlengen. Daarnaast doen
we onderzoek naar de effecten van bepaalde verpakkingsmaterialen op de
houdbaarheid.”
Samen met Nikos werkt Rijk Zwaan aan weerbare gewassen, die langer houdbaar zijn en hun smaak en voedingswaarde langer behouden. Zo leveren wij een
bijdrage aan SDG 12.3.

Bouwen voor de toekomst
Nieuwbouwprojecten worden ontworpen op groei. Installaties en de indeling
van ruimtes zijn berekend op mogelijke uitbreiding. Dat voorkomt sloop of
ingrijpende verbouwingen in de toekomst en bespaart zo grondstoffen en
materialen.

“Langere
houdbaarheid,
minder verspilling”
Nikos Ntagkas,
Post Harvest Researcher
Nederland

Niet meer dan nodig
Snelle maatschappelijke ontwikke
lingen vragen om snelle innovatie.
Als een nieuw basisproduct een
succes is bij voorlopers, ontwikkelen
we het verder. Is het geen succes, dan
is er niet overdadig in geïnvesteerd en
kunnen we er zonder grote conse
quenties mee stoppen en verder gaan
met iets nieuws.

Verspilling voorkomen
We gebruiken zoveel mogelijk duur
zame materialen en voorkomen
verspilling. We investeren waar
nodig om dit te realiseren. Door waar
mogelijk afval te scheiden en afval
water op te vangen voor hergebruik,
voorkomen we verspilling.
Ook testen we of we biomassa uit
onze zaadschoning kunnen gebruiken
als brandstof.
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Aandacht
voor milieu
In alle bedrijfsprocessen gaan we voortdurend na of we een bijdrage
kunnen leveren aan de verbetering van het milieu.
Concreet betekent dit voor ons:
• In besluitvormingsprocessen is het milieuaspect een belangrijk criterium,
naast mensgerichtheid en economische belangen.
• Onze rassen zorgen voor een steeds efficiëntere benutting van landbouw
grond en een steeds lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
• Om proeven te doen hebben we een gezonde bodem nodig. Het is dan ook
logisch dat we respectvol en duurzaam omgaan met het milieu en onze
hulpbronnen.
Minder energie en CO2
We proberen het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door energie
besparend gedrag te stimuleren en door technische maatregelen.
Enkele voorbeelden:
• Op verschillende locaties gebruiken we een WKO-installatie, die in de zomer
warmte opslaat in de bodem. In de winter kunnen we die gebruiken voor
verwarming. Andersom slaan we koude in de winter op om te koelen in de zomer.
• Onze vestiging in het Duitse Welver heeft sinds 2002 zonnepanelen. Daarmee
voorziet het in 12,5 procent van de elektriciteitsbehoefte. In het Nederlandse
Fijnaart liggen sinds 2017 1.300 zonnepanelen op het dak. Ook het dak van
het nieuwe magazijn in Italië werd in 2017 voorzien van zonnepanelen.
• Bij veel (nieuwe) vestigingen staan laadpalen voor elektrische auto’s.
• In Australië is twee hectare bos aangeplant als CO2-compensatie voor
vliegreizen.
Milieu sparen via veredeling
Rassen die met minder energie, water
of gewasbeschermingsmiddelen toe
kunnen, zijn gunstig voor het milieu.
Waar mogelijk v eredelen we groente
gewassen daarop.
Pre-breeders zijn continu op zoek
naar mogelijkheden om resistenties
in te bouwen. We ontwikkelden ook
gewassen die van nature weerbaarder
zijn tegen ziektes en plagen, zoals
blueleaf-komkommers.

“Bij ons dient de winst
(profit) de mens (people) in
zijn omgeving (planet).
Al onze activiteiten zijn
daarop gericht”

Milieuzorgsysteem
In alle landen houden we ons mini
maal aan de wettelijke milieueisen.
Voor de Nederlandse locaties maken
we een milieujaarverslag. Hierin staan
al onze milieumaatregelen; van alles
wat we doen om minder energie,
water, grondstoffen en gewas
beschermingsmiddelen te gebruiken
tot de acties waardoor we minder
afval, licht en geluid produceren. Het
milieujaarverslag is een onderdeel van
ons milieuzorgsysteem in Nederland.
Ook Rijk Zwaan Ibérica heeft een
milieujaarverslag.

Onze missie ‘Sharing a healthy future’
komt mede voort uit de wens om ook in
de toekomst aangenaam op onze aarde te
kunnen leven. Daarom proberen we binnen
onze besluitvorming op het milieu te letten
en duurzaam te ondernemen.
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Op rijkzwaan.com/nl/mvo vindt u meer informatie over
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Rijk Zwaan.


 

 
 


 






 
 
 
 
 


Zoals in de inleiding al is aangegeven: maatschappelijk
verantwoord ondernemen is voor ons vanzelfsprekend.
Het maakt deel uit van wie we zijn en hoe we handelen.
We pretenderen niet voor alle mondiale uitdagingen een
oplossing te hebben. Maar waar we dat kunnen, nemen we
onze verantwoordelijkheid en geven we handen en voeten
aan onze missie: Sharing a healthy future.
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Een onafhankelijke analyse toont aan dat wij vooral een
verschil maken, of kúnnen maken, in het bestrijden van
honger (SDG 2), het zorgen voor goede arbeidsomstandig
heden (SDG 8), het stimuleren van verantwoorde productie
en consumptie (SDG 12) en het zoeken van samenwerking
om deze doelen te bereiken (SDG 17). De verhalen in dit
boekje zijn gekoppeld aan deze vier doelen.

17

3 




Overtuigde bescheidenheid
Bij iedere (sub-)doelstelling van de SDG’s is een element
te noemen waarop Rijk Zwaan impact heeft. Neem
bijvoorbeeld SDG 1, ‘geen armoede’. Door kwalitatief hoog
staande zaden te leveren en telers intensief te begeleiden,
kan er een hogere opbrengst worden gerealiseerd, waar
door de inkomenspositie van kleinschalige telers sterk
wordt verbeterd. Of SDG 3, ‘goede gezondheid en welzijn’.
Met onze convenience-lijn, zoals snackpaprika’s, dragen we
bij aan een hogere consumptie van groente en daarmee
aan een betere gezondheid.

In de cirkel hiernaast staan de
17 SDG’s. Rijk Zwaan levert vooral een
bijdrage aan de SDG’s 2, 8, 12 en 17.

1

17 doelen, 169 subdoelen
De zeventien Sustainable Development Goals zijn vrij
algemeen geformuleerd. Om de doelstellingen concreet en
dus toepasbaar te maken, zijn 169 subdoelen benoemd.
We hebben deze subdoelen naast onze eigen bedrijfs
doelstellingen uit het drieluik gelegd. In dit boekje is bij elk
van onze negen bedrijfsdoelen aangegeven welke van de
169 subdoelstellingen er het meest bij past. Een volledige
beschrijving van alle SDG’s is te vinden op de website van
de Verenigde Naties.
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In 2015 presenteerden de Verenigde Naties de
Sustainable Development Goals (SDG’s, in het
Nederlands ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’),
een ambitieuze ontwikkelingsagenda tot 2030,
met zeventien globale doelstellingen. Met behulp
van deze doelen moeten armoede en ongelijkheid
wereldwijd zijn uitgebannen en moet klimaat
verandering een halt worden toegeroepen. Beleids
makers en beïnvloeders (bijvoorbeeld NGO’s en de
media) maken veelvuldig gebruik van de SDG’s om de
prestaties van overheden, organisaties, bedrijven en
burgers ten aanzien van deze ontwikkelingsdoelen te
monitoren en te beoordelen.
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