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BESTE LEZERS,
Sinds begin 2020 domineert de coronapandemie alle aspecten van ons leven. Of het nu in ons dagelijks werk is, dat nu deels totaal anders is
dan u gewend bent, of in ons privé- en gezinsleven, dat wordt gekenmerkt door diverse beperkingen en dubbele belastingen. Om deze reden
willen we aan het begin van dit nummer onze hartelijk dank uitspreken aan onze medewerkers – voor de daadkrachtige en betrouwbare inzet
van iedereen afzonderlijk in een tijd die voor ons allemaal buitengewoon en uitdagend is. Met uw hulp is het ons de afgelopen maanden gelukt
om alle obstakels in verband met corona als groep en als team goed te overwinnen. Hiervoor moesten op veel plaatsen arbeidsprocessen worden
aangepast, een hoge mate van flexibiliteit worden opgebracht en soms ook beperkingen aanvaard worden. Voor uw bereidheid daartoe, maar
ook voor uw betrokkenheid en uw fantastische en voorbeeldige inzet om goede oplossingen voor onze klanten te vinden, zeggen wij oprecht
en hartelijk:

Bedankt!
De vorderingen bij het vaccineren en de daling van het aantal nieuwe infecties lopen internationaal nog behoorlijk uiteen. In het algemeen zijn
de ontwikkelingen echter hoopvol. Het lijkt erop dat we de komende maanden allemaal weer de levensstijl waaraan we gewend zijn kunnen
oppakken.
Maar ook tijdens de Corona-periode is de wereld niet stil blijven staan. In de laatste editie van SARIAnews hebben we het SARIA Framework
gepresenteerd als een gemeenschappelijke leidraad en als indicatie van de koers voor onze grens- en divisieoverschrijdende activiteiten. "Together
towards a sustainable world and healthier living – Samen naar een duurzame wereld en een gezond leven" hebben we daarin als kern van ons
zelfbeeld en als "Purpose", oftewel de algemene rechtvaardiging voor het bestaan van onze ondernemingsgroep genoemd. In het kader van
deze ambitie hebben we de afgelopen maanden op verschillende plaatsen gewerkt en in deze editie willen we een inkijkje geven in diverse
projecten en veranderingsprocessen die als gevolg van het framework zijn gestart.
Een wezenlijke verandering die wij actief gezamenlijk hebben besloten, betreft de organisatie van onze operationele activiteiten. Om ons nog
meer te focussen op de verschillende klanteisen en bijzonderheden van de afzonderlijke bedrijfsmodellen, hebben we onder de titel "3 Divisions
– 1 Group" onze huidige zeven bedrijfssegmenten samengevat in drie divisies die elk in hun operationele processen direct met elkaar verbonden
zijn of dezelfde klantensegmenten en markten bedienen. De klant staat op deze manier duidelijk en consequent in het middelpunt van ons
handelen. De overwegingen en doelstellingen achter de nieuwe structuur worden aan het begin van deze uitgave geschetst – aangevuld met
een gedetailleerdere analyse van de divisie Petfood & Feed. We kijken ook naar de divisie Food & Pharma door u de nauwe band tussen Van
Hessen en Bioiberica voor te stellen. Meer hierover en over de divisie Organics2Power kunt u lezen in de komende SARIAnews-edities.
Daarnaast zijn er atrikelen die laten zien hoe wij op verschillende vlakken werken aan onze gezamelijke visie. Van het internationale talentnetwerk,
dat junior medewerkers ondersteunt en netwerkmogelijkheden biedt om het strategische vraagstuk duurzaamheid onder de aandacht te brengen,
tot de zes SARIA-Business Principles die als fundament dienen voor de gemeenschappelijke gedragscode die bepaalt hoe wij en onze partners
zaken doen.
Met de aangestuurde veranderingen hebben wij belangrijke details in de koers uitgestippeld voor de verdere ontwikkeling van de SARIA Groep.
We kijken ernaar uit om samen met onze medewerkers en partners verder te gaan – samen op weg naar een duurzame wereld en een gezond
leven!

Vriendelijke groet,
De raad van bestuur van de SARIA Groep
Peter Hill // Lars Krause-Kjær // Nicolas Rottmann // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier // Harald van Boxtel
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De beste partner voor
duurzame oplossingen:
toekomstige organisatiestructuur stelt
klanten nog meer in het middelpunt
van het handelen
DE RAAD VAN BESTUUR VAN SARIA HEEFT BESLOTEN OM DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN IN DE TOEKOMST NOG MEER OP
DE KLANT AF TE STEMMEN. DIT IS GEBASEERD OP DE VISIE OM DE BESTE PARTNER TE ZIJN VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN.
ONDER DE NAAM 3 DIVISIONS – 1 GROUP ZAL DE GROEP DE KOMENDE TIJD EEN AANTAL ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN
REALISEREN DIE DEZE DOELSTELLING ONDERSTEUNEN.
Wat zijn de redenen voor de geplande
verandering?
Na vele jaren van groei, zowel geografisch als met
betrekking tot nieuwe bedrijfsactiviteiten, is de
SARIA Groep inmiddels wereldwijd actief en be-

"De markten waarop we actief zijn,
onze klanten, maar ook de maatschappij,
veranderen voortdurend."
Harald van Boxtel
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hoort in de specifieke markten vaak tot de toonaangevende ondernemingen. "Maar ook de wereld
om ons heen draait verder en we willen vroegtijdig en vanuit een sterke positie op deze veranderingen reageren", legt Harald van Boxtel uit als
hem gevraagd wordt welke overwegingen de raad
van bestuur tot de nieuwe organisatie heeft bewogen. "De markten waarop we actief zijn, onze
klanten, maar ook de maatschappij, ondergaan
een continue transformatie. Als onderneming
moeten we ons daarom regelmatig kritisch afvragen en beoordelen of we daarvoor nog optimaal
gepositioneerd zijn."

Markten
>	Consolidatiestendensen in
de vleesindustrie
>	Beschikbaarheid van
grondstoffen verandert
>	Nieuwe concurrenten
penetreren de markt

Klanten
>	Heterogene klantensegmenten
>	Nieuwe klantengroepen in
opkomst
>	Wensen en eisen veranderen

Ook interne processen speelden mee, zoals Tim
Schwencke toevoegt: "We hebben de afgelopen
twee jaar veel aandacht besteed aan de strategische koers van onze groep. Wie zijn we, waar
staan we voor, waar willen we naartoe? Daaruit
zijn voor ons een aantal aandachstpunten ontstaan."
Wat is de langetermijnvisie van de groep?
De SARIA Groep heeft als gemeenschappelijke visie
het voornemen gedefinieerd om de 'beste partner
voor duurzame oplossingen' te zijn. Om deze ambitie waar te maken, wil SARIA de focus in de toekomst nog sterker op de klant leggen, de efficiëntie van de interne processen verder verbeteren
en de sterke punten van de medewerkers gericht
stimuleren en benutten. "Als logische volgende stap
hebben we de vraag gesteld: Hoe kunnen we dat
doen? Hoe kunnen we dit doel concreet aanpakken
en daadwerkelijk de beste partner worden voor
onze verschillende klantengroepen?" aldus Lars
Krause-Kjær. Peter Hill vat het antwoord daarop
samen: "Een belangrijke onderliggende stap is vanuit ons perspectief de aanpassing van de organisatiestructuur. Alleen als we alle activiteiten
consequent op de klant richten, kunnen we echt
'de beste' zijn in wat we doen.

De nieuwe
structuur maakt
het volgende
mogelijk:

Maatschappij
>	Duurzaamheid staat
wereldwijd voorop
>	Ontwikkeling naar een
gezonde levensstijl
>	Tekort aan vakmensen

Alleen wanneer we onze klanten en hun eisen
goed begrijpen, kunnen we ons samen met hen
ontwikkelen en langdurige partnerschappen opbouwen. Onze oplossing is daarom om de organisatie nog meer aan de klant en de betreffende
business aan te passen."
Hoe ziet de toekomstige structuur eruit en hoe
draagt deze bij aan de overkoepelende visie?
De huidige zeven ondernemingssegmenten worden in drie grensoverschrijdende divisies ondergebracht. Het verbindende element binnen een
divisie zijn daarbij de operationele processen die
direct met elkaar verbonden zijn, of de klantensegmenten en markten die door de betreffende bedrijfsactiviteiten bediend worden.

Sterkere focus op
verschillende klanteneisen en bijzonderheden
van de afzonderlijke
bedrijfsmodellen

Organics2Power

Gemeenschappelijke doelen voor alle activiteiten
in een toeleveringsketen,
altijd afgeleid van de betreffende klanteisen en
het bedrijfsmodel

Tegelijkertijd blijft SARIA "1 GROUP". Een groep die
vertrouwt op gemeenschappelijke sterke punten
en internationale samenwerking en die overkoepelend over divisies verbonden is met als doel een
bijdrage te leveren aan een duurzame wereld en
een gezond leven.
"Intern zal op veel plaatsen weinig veranderen, het
dagelijkse werk van de meeste medewerkers blijft
bijvoorbeeld onaangetast. Ook organisatorisch zijn
we deels al op basis van de 3 divisies gestructueerd.
Vooral in de sector Food & Pharma. Toch zijn we
ervan overtuigd dat de nieuwe structuur ons bij
een aantal heel belangrijke aspecten zal helpen en
als groep nog sterker zal maken", vat Franz-Bernhard Thier samen.
Wat zijn de volgende stappen?
Tot nu toe heeft de Raad van Bestuur van SARIA
een eerste kader vastgesteld dat in de komende
maanden samen met het management in bredere zin moet worden uitgewerkt. Nicolas Rottmann
benadrukt de voordelen van deze aanpak: "Wij
zijn ervan overtuigd dat we het meeste succes
boeken als we als team samenwerken. Daarom
hebben we van meet af aan voor een participerende aanpak gekozen." In de eerste stap wordt
de nieuwe structuur voor de activiteiten in Frankrijk, Spanje, Polen en Italië uitgevoerd waarna er
meer landen volgen.

Petfood & Feed

Efficiëntere en eenvoudigere samenwerking binnen
de bedrijfs-segmenten
over de landsgrenzen heen
op relevante punten

Food & Pharma

Synergiepotentieel
en geoptimaliseerde
toeleveringsketens
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3 DIVISIONS – 1 GROUP:
Een overzicht van de nieuwe structuur
IN DE TOEKOMST WORDT DE OPERATIONELE GESCHIKTHEID VAN SARIA IN DRIE DIVISIES MET EEN EIGEN FOCUS GEORGANISEERD. ZO STAAT DE KLANT DUIDELIJK EN CONSEQUENT IN HET MIDDELPUNT VAN HET HANDELEN. DE GEMEENSCHAPPELIJKE
SARIA-DIRECTIE BEPAALT VERDER DE TOTALE STRATEGISCHE KOERS VAN DE GROEP. OVERKOEPELENDE GROEPSFUNCTIES
STELLEN GOVERNANCE VEILIG, MAKEN SYNERGIEËN MOGELIJK EN CREËREN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE IDENTITEIT.

ORGANICS2POWER

PETFOOD & FEED

FOOD & PHARMA

In deze divisie worden de groepsbrede activiteiten
van ReFood, SecAnim en ecoMotion samengebracht. Alle drie de bedrijfssegmenten zijn actief
op het gebied van duurzame energiebronnen (power) op basis van organische grondstoffen (organics). Bovendien zijn hun verwerkingsprocessen
deels direct op elkaar aangesloten. Zo leveren
bijvoorbeeld ReFood en SecAnim de grondstoffen
voor de door ecoMotion geproduceerde biodiesel.
Het doel van de divisie is om een optimaal evenwicht te vinden tussen lokale activiteiten – in het
bijzonder SecAnim en ReFood zijn sterk beïnvloed
door nationale randvoorwaarden – en een intensievere samenwerking op groepsniveau. Daardoor
kan de onderneming profiteren van een grensoverschrijdende uitwisseling, onder andere met
het oog op kennismanagement en innovatieve
ideeën bij de verdere ontwikkeling van de bedrijfsmodellen en -praktijken.

Deze divisie omvat de business rond huisdiervoeding (petfood) en diervoeding (feed) die momenteel voornamelijk is gelokaliseerd in SARVAL en
Bioceval. De meeste klanten op dit gebied zijn
wereldspelers, die van leveranciers zoals SARIA
verwachten dat wij ons wereldwijd uniform presenteren en tevens een hoge mate van consistentie bieden op het gebied van product en kwaliteit.
Een globalere aanpak bij de productie van ingrediënten voor huisdiervoeding en diervoeding de
sleutel om aan deze eisen te kunnen voldoen.

De divisie Food & Pharma bestaat uit de bedrijfssegmenten Van Hessen en Bioiberica. De twee
jongste leden in het SARIA-portfolio zijn rechtstreeks aan elkaar gekoppeld in hun verwaardingsketen, want Van Hessen levert het merendeel
van de grondstoffen die de Bioiberica nodig heeft
voor haar productie. Daarom zijn ze al meerdere
jaren organisatorisch zo opgesteld dat de synergie tussen hen optimaal kan worden benut en
zowel productieprocessen als leveringsketens
doelgericht op elkaar zijn afgestemd.
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Meer over de divisies Petfood & Feed en
Food & Pharma leest u verderop in deze
editie van SARIAnews

GROEPSFUNCTIES
Naast de raad van bestuur zijn de drie divisies
verbonden door gemeenschappelijke groepsfuncties. Deze centrale afdelingen zijn verantwoordelijk voor alle groepen en zorgen ervoor dat
Governance en Control worden gewaarborgd, dat
synergieën voor de groep bruikbaar zijn en bewaken de gemeenschappelijke identiteit. Governance en Control zijn kerntaken van functies zoals
Group Legal, Group Controlling en Risk Management. Om bijvoorbeeld te allen tijde naleving van
de wet te garanderen, nemen ze onder andere
richtlijnen aan van toepassing zijn op alle relevante sectoren binnen de hele groep gelden. Een
tweede doel van de overkoepelende functies is

het benutten van het grootst mogelijke synergiepotentieel, doordat bijvoorbeeld aankoop volumes
door de Group Procurement ook overkoepelend
over divisies worden gebundeld. Naast bestuurlijke en synergie-effecten dragen de groepsfuncties
er in belangrijke mate toe bij dat er een gemeenschappelijke SARIA-identiteit wordt gecreëerd die
de samenwerking met elkaar vergemakkelijkt en
die de teamspirit en de betrokkenheid van de medewerkers versterkt. Hierdoor kunnen we naar
buiten toe als een uniforme en betrouwbare partner optreden. De functies Group Communications
en Group HR zijn hierop gericht.

SARIA Raad van Bestuur
Organics2Power

Petfood & Feed

Food & Pharma

Nicolas Rottmann, Franz-Bernhard Thier

Dr. Peter Hill, Lars Krause-Kjær

Harald van Boxtel

SARIA Groepsfuncties & Services
Tim Schwencke

SARIAnews
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Petfood & Feed
AL JAREN ONDERGAAT DE DIERVOEDERINDUSTRIE EEN ZEER DYNAMISCHE ONTWIKKELING. NAAST
BRANCHESPECIFIEKE TENDENSEN WORDT VOORAL DE PETFOODSECTOR IN BELANGRIJKE MATE GEKENMERKT DOOR
MAATSCHAPPELIJKE TRENDS. VAN TRENDS DIE STREVEN NAAR VERDUURZAMING, VERANDERINGEN IN GROOTTES
VAN HUISHOUDENS TOT AAN DE MOMENTEEL DOMINATE COVID-10 PANDEMIE. LEES MEER OVER DE RECENTE
ONTWIKKELINGEN IN DE SECTOR PETFOOD EN DE BETEKENIS ERVAN VOOR BEDRIJVEN ZOALS SARIA OP DE VOLGENDE
PAGINA'S.
ALS LEVERANCIER VAN HOOGWAARDIGE INGREDIËNTEN IS HET ESSENTIEEL DAT SARIA VOLDOET AAN DE WENSEN
EN EISEN VAN DE KLANT. SINDS ZIJN AANSTELLING IN SEPTEMBER HOUDT ONS NIEUWE DIRECTIELID DR. PETER
HILL ZICH BEZIG MET DEZE TAAK. IN EEN INTERVIEW GEEFT HIJ ONDER ANDERE ZIJN VISIE OP HET POTENTIEEL EN
DE TOEKOMST VAN DE BRANCHE. TEVENS BIEDT HIJ INZICHT IN DE MANIER VAN SAMENWERKEN MET ZOWEL
EXTERNE PARTNERS ALS BINNEN HET TEAM. DE NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR, WAARIN PETFOOD & FEED
ONDER GEBRACHT ZIJN IN EEN DIVISIE, GERICHT OP HUISDIER- EN VEEVOEDING, ZAL ONS HELPEN HELPEN ONS
NOG MEER NOG MEER KLANTGERICHT TE KUNNEN WERKEN.
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Bij een mooi leven
hoort een goed
gevulde etensbak
MET HET JUISTE VOER LEVEN HUISDIEREN GEZONDER, GELUKKIGER EN LANGER – TOT GROTE VREUGDE VAN HUN
BAASJES. HONDEN EN POEZEN WORDEN TEGENWOORDIG
BESCHOUWD ALS GEZINSLEDEN. EN HUN DE BEST MOGELIJKE VOEDING GEVEN IS MEER DAN EEN KWESTIE VAN
VERANTWOORDELIJKHEID. SARIA'S HOOGWAARDIGE VOERCOMPONENTEN ZIJN DE BASIS VOOR MAKELIJKE EN UITGEBALANCEERDE DIERENMENU'S. OP DEZE MANIER BIEDEN
WE ALLES WAT HUISDIEREN EN HUN BAASJES WENSEN.

Wereldwijd leven meer dan 470 miljoen honden en
circa 370 miljoen katten bij ons als huisdier. Juist
in de afgelopen maanden is het aantal huisgenoten op vier poten waarschijnlijk nog eens flink toegenomen, want de pandemie versterkt de wens
naar dieren als huisgenoot. De hoge vraag naar
katten en vooral naar honden onderstreept, wat
ook al lang voor corona gold: hond en kat worden
tegenwoordig al lang niet meer als boerderijdieren
gezien. In het dagelijks samenleven worden ze al
lang beschouwd als partners op vier poten. Hun
gezelschap wint opnieuw aan waarde met het oog
op beperkte contact- en recreatiemogelijkheden.
De promotie van de viervoeters tot gezinslid biedt
beide zijden voordelen. Meer dan ooit kunnen
huisdieren erop vertrouwen dat ze niet alleen geliefd en gewaardeerd zijn, maar ook volledig verzorgd worden. Omgekeerd zijn veel baasjes ervan
overtuigd dat het contact met het dier het lichamelijke en geestelijke welzijn positief beïnvloedt.
En inderdaad hebben honden en katten bezitters
een aantoonbaar lagere bloeddruk, zijn minder
depressief en hoeven minder vaak een arts te bezoeken.

Liefde gaat door de maag
Om het voor beide partijen gunstige partnerschap
harmonisch te laten verlopen, moet het worden
onderhouden. Er wordt dan ook veel gedaan voor
de tevredenheid en het welzijn van de viervoeters.
Regelmatig spelen en aaien zijn vanzelfsprekend,
bezoeken aan de fysiotherapeut of de homeopaat
voor dieren zijn geen zeldzaamheid. Het belangrijkste aandachtspunt ligt echter op het voer, want
zorgvuldig uitgekozen maaltijden zijn een liefdesbewijs en goede verzorging tegelijk.
Malse kippastei met rijst, kalkoen en wortels in
een smaakvolle saus of kalfsvleesreepjes met pasta – dat zijn gerechten die niet alleen hond en kat
bevallen, maar ook hun baasjes or eigenaren. Voer
is immers niet alleen bedoeld om in leven te blijven. Het heeft ook een sociale component als uitdrukking van respect en is in het ideale geval een
verwenmoment dat alle betrokkenen blij maakt.

Gezonde variatie
Proteïnecomponenten van SARIA
zijn belangrijke bestanddelen voor
dierenvoer
Aan petfoodproducenten biedt SARIA een
breed spectrum hoogwaardige kwaliteitsproducten. Stukjes varkensvlees,
rundvlees en lamsvlees zijn net zo belangrijk
als gevogelte of specialiteiten zoals wild
zwijn, konijn of geit. Desgewenst worden de
verse of bevroren aangeleverde ingrediënten
resp. het meel zo ver voorbereid dat ze direct
in de productieprocessen voor petfood
kunnen worden geïntegreerd. De door SARIA
geproduceerde ingrediënten dragen niet
alleen bij aan een goede smaak. Ze dragen
ook bij aan gezonde spieren en zijn een
betrouwbare bron van essentiële vetzuren
of vetoplosbare vitamines.

SARIAnews
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Ook bij het voer voor huisdieren gaat
het om de ideale combinatie van goede
smaak en fysiologische waardevolle
bestanddelen.

Kwaliteit, gezondhied en duurzaamheid
Bij de keuze van het voer hebben dierenbezitters
toegang tot een breed assortiment. Het aanbod
is net zo uitgebreid als veelzijdig en er komen
steeds meer innovaties bij. Wat de hond en kat
betreft, bepaalt daarbij vooral een ontwikkeling
de verdere koers: aan droog- of natvoer worden
steeds meer dezelfde eisen gesteld als aan levensmiddelen voor menselijke voeding. Net als bij de
tendensen voor menselijke voeding zijn er drie
belangrijke trends herkenbaar: Premium, Health
en Duurzaamheid.
Kwaliteit omvat het verfijnde recept van de maaltijd: de geslaagde samenstelling tot een lekker
menu. Tegelijkertijd tellen ook ingrediënten van
de beste kwaliteit en een zorgvuldige selectie van
de afzonderlijke componenten. De herkomst,
de traceerbaarheid en het bewijs van de kwaliteit
van de bestanddelen zijn steeds belangrijker.
Op het gebied van gezondheid draait alles erom de
voedingsbehoeften optimaal af te dekken. Vitaminen en sporenelementen spelen daarbij evenzeer
een rol als vezels, omegazuren en nog veel meer.
Gevraagd wordt een perfect totaalpakket dat de
viervoeters fit en in topvorm houdt. De pandemie
onderstreept ook hier het belang van deze factor,
want de door corona verhoogde focus op gezondheid en goede voeding blijft niet alleen beperkt tot
de levensstijl van mensen. Dit geldt inmiddels in
bijna dezelfde mate voor hond en kat.

Met het streven naar meer duurzaamheid komt
het bovendien ook bij dierenvoeder steeds meer
aan op natuurlijkheid en bio. Bovendien hechten
dierenhouders veel waarde aan een ethisch onberispelijke winning van de ingrediënten. Dit geldt
in het bijzonder voor de vleesbestanddelen van
het voer, want wie een viervoeter heeft, is vriendelijk voor dieren en zet zich naast de eigen huisgenoten over het algemeen ook in voor het
welzijn van andere dieren.
Het aanbod aan dierenvoer laat geen wens
onbeantwoord
Aan het groeiende eisenpakket van de eigenaren
van dieren hebben de producenten van petfood
zich volledig aangepast. Ze bieden een heel spectrum dat in de tussentijd misschien zelfs nog uitgekiender is geworden dan het assortiment voor
de mens. Want terwijl bij kant-en-klaarmaaltijden
voor de menselijke behoefte overkoepelende standaardproducten domineren, is bij petfood al lang
een breed scala aan zeer gespecialiseerde gerechten nodig.
Via doordachte recepturen is op de leeftijd afgestemde voeding beschikbaar voor puppies, medioren en senioren. Er zijn huisdiermenu's die zijn
afgestemd op de kleur van de vacht en maaltijden
die speciaal zijn ontworpen voor doggen of Siamese katten. Suikervrij, glutenvrij, zonder smaaken conserveringsmiddelen of monoproteïnen – het
is allemaal verkrijgbaar.

Op de eisen afgestemde
componenten
Ingrediënten die exact bij de voersoort, het product en het dier passen
SARIA produceert zowel voorgeconfectioneerde mengsels als zuivere ingrediënten.
Het exacte ontwerp van de producten is
gebaseerd op de eisenprofielen van de petfoodproducenten en dus op het recept van
het latere voer. In de praktijk betekent dit:
net als het aanbod aan diervoeders wordt
ook het productspectrum van SARIA steeds
uitgebreider.

Met het oog op de gezondheidszorg zijn er extra
voersoorten die zijn toegesneden op speciale voedingsbehoeften, zoals varianten voor viervoeters
met allergieën of overgewicht. Uitgerust met gezondheidsbevorderende eigenschappen kunnen
deze voedermiddelen onder andere het hongergevoel dempen, voor een gezonde vloeistoftoevoer
zorgen of in het algemeen het immuunsysteem
ondersteunen.
Kwaliteit voor een lang leven
Hoe verschillend de afzonderlijke droog- of natvoeders ook zijn, één ding hebben ze gemeen: hun
grondstoffen zijn van de beste kwaliteit. En daarvoor bestaat een dwingende reden, want anders
dan de mens eten hond en kat vaak jarenlang hetzelfde voer. Het is dan ook belangrijk dat dit voer
alles levert wat nodig is en van een gelijkblijvende
hoge kwaliteit is. Een verantwoordelijkheid die Petfood-fabrikanten net als de toeleveranciers van de
voercomponenten betreft.

Betrouwbare kwaliteit
Strenge kwaliteitsstandaarden kenmerken elke afzonderlijke stap
SARIA zet zichin voor kwaliteit, veiligheid en optimale hygiene. De uitsluitend voor levensmiddelen geschikte ingredienten worden vers verzameld bij slachterijen, vleesverwerkende bedrijven,
slagerijen en voedingsdetailhandel. Via supply chain met korte lijnen worden deze snel bij de
verwerkingsbedrijven geleverd. Ze doorlopen verwerkingsprocessen die continu geanalyseerd
en gecontroleerd worden. Elk station van de waardeketen wordt door SARIA nauwkeurig
gedocumenteerd. Zo kan later probleemloos worden getraceerd waar de afzonderlijke producten
vandaan komen.
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Wie met zorg voedt, geeft zijn
huisgenoten op vier poten
niet alleen lekkers, maar ook
gezondheid, welzijn en meer
levenstijd.

Versheid vraagt om nabijheid
Van de plaats van oorsprong van de grondstoffen
tot aan de verwerking door SARIA is het niet ver

Dat het lukt om de hoge eisen te realiseren, bewijst
de huidige levensverwachting van de huisdieren.
Mede door factoren als ras, grootte, genetica en
medische verzorging bereiken honden en katten
een steeds hogere leeftijd. Zo kan een teckel tegenwoordig wel 20 jaar oud worden. Bij een Balinees ligt de maximumleeftijd op ongeveer 22 jaar.
Voeden met een gerust geweten
Ook aan de wens om voer te geven met verantwoorde ingrediënten, kan worden voldaan. Tenminste wanneer de productie van petfood bij
SARIA begint. Als belangrijke partner in de petfoodindustrie neemt SARIA bijproducten van dierlijke oorsprong af die bij de slachting voor
menselijke consumptie ontstaan. Net als schnitzel,
steak enz. zijn deze ingrediënten absoluut hoogwaardig en in principe volledig geschikt voor
menselijke consumptie. Ze worden echter weinig
gevraagd voor de levensmiddelen voor mensen
in Europa omdat ze niet voldoen aan de gebruikelijke consumptiegewoonten van onze tijd. Typische voorbeelden zijn lever, nier, longen of hart.

Om ook de latere weg naar de petfood-klanten kort te houden, exploiteert SARIA
met de activiteiten SARVAL en Bioceval een internationaal netwerk van
productiebedrijven met vestigingen in twaalf landen op drie continenten.

Allemaal stukken die vroeger ook graag door de
mens op het menu werden gezet, maar tegenwoordig minder vaak gegeten worden. Dat is
compleet anders bij hond en kat. De viervoeters
waarderen ingewanden als delicatesse en hebben
hun ingrediënten ook nodig voor een evenwichtige voeding.
De grondstoffen vers van de slacht worden door
SARIA verwerkt en als gewaardeerde componenten van de dierenvoeding aan petfood-fabrikanten geleverd – als meel voor droogvoer of vers
dan wel diepgevroren voor natvoer.

24%
van alle
huishoudens
in Europa bezit
een hond

In termen van duurzaamheid betekent dit dat:
beschikbare middelen worden omgezet in waardevolle goederen in plaats van verspild te worden.
De op deze verantwoorde manier geproduceerde
petfood concurreert ondanks de hoge kwaliteit
die vergelijkbaar is met levensmiddelen op geen
enkel manier met de menselijke voedselketen.
Vanwege het zinvolle gebruik van reeds beschikbare ingrediënten, hoeft voor het voeden van de
huisdieren geen extra dier zijn leven te laten.

25%
van de Europese
huishoudens heeft een kat
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"Ik geloof in
de sterkte van
het team"

SINDS AFGELOPEN NAJAAR VERSTERKT DR. PETER HILL DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE SARIA GROEP. DE ERKENDE PETFOODEXPERT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE PETFOOD- EN FEED-ACTIVITEITEN VOOR DE HELE
GROEP EN VERTROUWT DAARBIJ VOORAL OP TWEE DINGEN: FOCUS OP DE KLANT EN VOORUITGANG IN HET TEAM. EEN
GESPREK OVER DE TOEKOMSTGERICHTE SAMENWERKING MET KLANTEN, HET BUNDELEN VAN STERKE PUNTEN EN WEZENLIJKE
ONTWIKKELINGEN VAN DE PETFOODMARKT.

"Als een van de eerste punten
in de productieketen kan SARIA
belangrijke signalen afgeven."
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// Meneer Hill, de producten voor de voeding
van huisdieren zijn nu al in hoge mate
veredeld en geïndividualiseerd. Zijn alle
mogelijkheden daarmee al uitgeput?
Nee, de ontwikkeling zal verdergaan. De eisen aan
petfood weerspiegelen de verandering van de tijd.
De vraag wordt gekenmerkt door maatschappelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe
inzichten in de voedingsfysiologie, medische
vooruitgang of de wens naar meer duurzaamheid.
Zo ontstaan er voortdurend nieuwe opgaven,
waarvoor effectieve oplossingen gevonden moeten worden.

// Waar ziet u de grote trends
met toekomstperspectief?
Op de eerste plaats staat zeker ook de veranderende relatie tussen mens en dier. Honden en katten zijn tegenwoordig gezinsleden, in de
Angelsaksische ruimte worden eigenaars zelfs 'pet
parents' genoemd. Meer dan de helft van alle
honden en katten mag in het bed bij hun 'ouders'
slapen. En die houding blijkt ook steeds meer uit
de maatstaven voor het dierenvoer, die de mens
steeds meer afstemt op de houding ten opzichte
van zijn eigen eten. Tegelijkertijd verandert de relatie met boerderijdieren. Het welzijn van de dieren, de omstandigheden waaronder ze gehouden
worden en een verantwoord winning van producten van dierlijke oorsprong als grondstof voor de
productie van voer spelen een steeds grotere rol.

"Onze missie op het gebied van petfood
is om dieren veel gezonde en gelukkige
levensjaren te geven."
Dr. Peter Hill, directielid van de SARIA Groep

// Wat kan SARIA doen om producenten
van petfood te helpen bij hun daarop
gerichte productstrategieën?
SARIA is een van de eerste punten in de productieketen en kan daarmee aan het begin van het
productieproces belangrijke signalen afgeven –
met diervoedercomponenten die bijvoorbeeld in
de toekomst uit diervriendelijke bedrijven kunnen
komen. Deze specialisatie en de zuivere registratie per soort van onze grondstoffen willen wij
verder uitbouwen en verfijnen.

Nu al helpen wij onze petfood-klanten bij de realisatie van hun recepten door op maat gemaakte componenten te leveren. Een uitdaging voor
producenten is dat petfood als volledig voedingsmiddel alle ingrediënten voor de dagelijkse voeding moet bevatten. Vaak worden huisdieren
jarenlang met hetzelfde product gevoed. Des te
evenwichtiger moet dit zijn en aan alle voedingsbehoeften van de dieren voldoen. Dat kunnen wij
als SARIA positief beïnvloeden. Via innovaties en
door actief op de petfood-producenten toe te
gaan, kan hier nog veel meer worden bereikt. Samen met onze petfoodklanten nieuwe kansen
ontsluiten en oplossingen voor de eindklanten
ontwikkelen – dat is voor ons een strategisch doel
waarnaar wij meer zullen streven.
// Waren het de grote mogelijkheden van
SARIA die u overtuigden om aan boord
te komen?
Ja, dat vond ik heel spannend. Het was echter niet
de enige reden. Voor mij telt ook mee dat er achter SARIA een familie staat. Als familiebedrijf staat
SARIA met beide benen stevig op de grond, is betrouwbaar en verantwoord. Dat zijn eigenschappen die ik op prijs stel. En karaktertrekken die
steeds belangrijker worden. Bijvoorbeeld met het
oog op duurzaamheid, een thema dat ook op het
gebied van petfood een grote rol speelt.

De eindklanten willen ecologisch en ethisch voeren. Dat vereist een verantwoorde omgang met
hulpbronnen, respect voor het dier en de voedercomponenten die hoogwaardig zijn, maar niet concurreren met de levensmiddelenverzorging van de
mens. Eisen waaraan SARIA voorbeeldig voldoet.
// Op het gebied van petfood is het
assortiment van SARIA nu al bijzonder
breed. Waar kunnen dan extra innovatieve
velden worden ontsloten?
Onze missie op het gebied van petfood is om dieren veel gezonde en gelukkige levensjaren te geven. Huisdieren worden tegenwoordig steeds
ouder, niet in de laatste plaats door het hoogwaardige en qua voedingsstoffen uitgebalanceerde voer. Hier wordt van SARIA als leverancier al
veel verlangd, omdat de kwaliteit gewoon altijd
moet kloppen om hieraan een bijdrage te leveren.
Tegelijkertijd ontstaan er door deze ontwikkeling
extra mogelijkheden voor ons. SARIA bestaat immers niet alleen uit petfood, we zijn ook in veel
andere sectoren actief. Dit vormt de basis voor
interne verbindingen die in geheel nieuwe richtingen wijzen. Om nog eens terug te grijpen op
het voorbeeld: net als bij mensen gaat de hogere
levensverwachting gepaard met andere symptomen. Zoals klachten die men vroeger veel minder
vaak zag, waaronder artrose. Met ons Life-Science-bedrijf Bioiberica zijn we specialist in de gewrichtsgezondheid van katten en honden en een
toonaangevende leverancier van biomoleculen
om het welzijn van de dieren te verbeteren. Dat
is een kans die we actief gaan aanpakken.
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// Dus innovaties door meer focus op
de klant en het geforceerde gebruik van
de verschillende competenties binnen de
SARIA Groep. Wat is er nodig om op deze
manier stappen vooruit te zetten?
Een belangrijke stap was de bundeling van onze
activiteiten door de divisionele organisatiestructuur. Door los van de landsgrenzen op te treden
en ook naar buiten toe nog sterker als één onderneming op te treden, kunnen we klanten in heel
andere dimensies terzijde staan. Tegelijkertijd willen we nog meer het gesprek aangaan met de
klant om te bepalen welke producten, welke hoeveelheden en kwaliteiten echt nodig zijn en ons
aanbod daar exact op af te stemmen.
// Samenwerking met de klanten, samenwerking binnen de ondernemingsgroep – bent
u een teamspeler?
Ik ben absoluut overtuigd van de sterkte van het
team. Samen kun je veel bereiken en twee en twee
zijn niet noodzakelijkerwijs vier, maar vaak ook
vijf of meer. Het totaal is meer dan de som van
de afzonderlijke onderdelen. Iedereen heeft zijn
eigen sterke punten en moet zijn of haar persoonlijkheid kunnen inbrengen. Hoe beter dit lukt, des
te sterker het team en des te groter de mogelijke

resultaten. "Met het beste team voldoen we aan
de eisen van onze partners", zo staat het ook in
het SARIA Framework. In principe is dat precies
als in het sprookje van de Bremer stadsmuzikanten: Op zich is elk van de muzikale dieren nauwelijks anders dan andere. In de gemeenschap
vormen ze echter iets bijzonders.
// Hoe ziet u uw functie daarbij?
Ik wil de juiste randvoorwaarden en omgeving
creëren waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan,
groeien en floreren.
// ...waarmee we dan ook weer bij
de innovaties zijn aangekomen...
Exact. De wereld verandert. Wie stilstaat, verliest
de aansluiting. Het is beter vooruit te kijken en
eraan te werken dat toekomstgerichte ideeën
werkelijkheid worden. Dat functioneert echter niet
als iedereen voor zich werkt, want het team is de
beslissende factor. Mijn taak kan alleen maar zijn

om de richting aan te geven waarom het zinvol
is om dingen in een bepaalde richting te ontwikkelen. Als het lukt om het team te overtuigen en
mee aan boord te krijgen, is het succes van het
teamzo goed als zeker.
Maar ik vind ook nog twee andere punten belangrijk, namelijk creativiteit en vrijheid. Bij het streven naar vooruitgang en innovatie mag je je niet
al van tevoren zelf beperkingen opleggen. Het
team moet de vrijheid hebben om alle denkbare
wegen in te slaan. Als de concrete handelwijze al
is vastgelegd, zijn talrijke mogelijkheden van het
begin af aan uitgesloten en verloren. In Engeland
zeg je "Tell me the what, not the how". Dat drukt
precies uit waar het om gaat. Het doel moet worden geformuleerd, niet de weg ernaartoe. Alleen
als elk teamlid de kans heeft om zijn creativiteit,
persoonlijkheid en kennis in te brengen, kunnen
we onze troeven perfect uitspelen.
// Hartelijk dank voor het gesprek!

Dr. Peter Hill,
directielid van
de SARIA Groep
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SARIA Framework:
Begin van de implementatie
binnen de hele groep
HET SARIA FRAMEWORK DEFINIEERT DE ALGEMENE PURPOSE VAN DE ONDERNEMINGSGROEP, DE GEMEENSCHAPPELIJKE
VISIE EN ONZE MISSIE. DAARMEE IS HET LEIDRAAD, ORIËNTATIE EN ROADMAP TEGELIJK. IN COMBINATIE MET ONZE
ZES BEDRIJFSPRINCIPES, DE BUSINESS PRINCIPLES, VORMT HET FRAMEWORK EEN SOLIDE BASIS VOOR DE
SUCCESVOLLE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE SARIA GROEP. HET VORMT DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS VOOR
ALLE BEDRIJFSACTIVITEITEN WERELDWIJD EN STELT ONS IN STAAT OM ONZE STERKE PUNTEN EN INITIATIEVEN TE
RICHTEN OP EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL.
DE GEDEFINIEERDE AMBITIES KOMEN ALLEEN TOT HUN RECHT WANNEER ZE ACTIEF WORDEN NAGELEEFD. HET
AFGELOPEN JAAR ZIJN WE DAN OOK BEGONNEN MET HET VERSPREIDEN VAN DE IN HET FRAMEWORK VERANKERDE
INHOUD OVER DIVERSE MAATREGELEN, EEN PROCES DAT ZICH OVER MEERDERE JAREN ZAL UITSTREKKEN.
EEN ESSENTIEEL ASPECT ZIJN WORKSHOPS DIE MEDEWERKERS OP ALLE NIVEAUS VAN DE ORGANISATIE HELPEN
OM DE KERNELEMENTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE FRAMEWORK VOOR HUN INDIVIDUELE WERKCONTEXT
TE CONCRETISEREN EN ZO IN HUN DAGELIJKSE HANDELINGEN TE INTEGREREN. ALS CENTRALE REFERENTIE EN
ANKERPUNT VORMT HET FRAMEWORK BOVENDIEN ORIËNTATIE VOOR DE STRATEGISCHE PLANNING VAN DE GROEP
EN DE SAMENWERKING MET INTERNE EN EXTERNE PARTNERS. HIERNA VINDT U EEN AANTAL CONCRETE
VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN EN ERVARINGEN VAN DE ONDERNEMINGSGROEP.
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Samenwerking met banken
"In mijn gesprekken met banken wordt steeds
duidelijker dat het framework, en in het bijzonder
door ons gedefinieerde en ervaren uitspraken zoals "samen voor een duurzame wereld en een gezond leven" in de huidige tijd steeds belangrijker
worden. Hier komt het ook goed van pas dat we
dit kunnen documenteren door onze duurzaamheidsscore. Banken geven beduidend liever kredieten aan "groene" dan aan "bruine" bedrijven
zoals bijv. de kolenindustrie of bedrijven die elektriciteit uit fossiele brandstoffen winnen. Ook
kunnen kredietovereenkomsten worden onderhandeld met een mechanisme dat – bij verbetering van de groene rating – een gunstiger
rendement voor ons oplevert.

Aspecten zoals 'betrouwbare partners', 'respect
en fairness', 'absolute integriteit', enz. zijn in
onze treasury-business sowieso vanzelfsprekend. Dit extra te documenteren aan de banken via onze framework-presentaties, heb ik
altijd positief gevonden. Ik herinner me ook
banken die expliciet onze gedacgscode voor het
milieu, de arbeidsomstandigheden enz. hebben
opgevraagd. Dit is een deel van een globale beoordeling van SARIA als kredietnemer door de
betrokken banken. Ook op dit punt was het voor
mij handig om terug te kunnen vallen op het
framework."

Ralf Niemann,
afdelingshoofd Group Treasury

Begin van de Frameworkworkshops bij SARIA Spanje
Patricia Alvarez
Hernández,
verantwoordelijk
voor communicatie
bij SARIA Spanje
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"Na de afronding van de digitale workshop met
het Spaanse managementteam ging het er in de
volgende stap over hoe we het onderwerp het
beste kunnen communiceren naar onze 850 medewerkers. Covid-19 speelde bij deze beslissing
natuurlijk een grote rol. Het doel was om een eenvoudige, duidelijke en voor iedereen begrijpelijke
boodschap te formuleren. Daarom hebben we een
document opgesteld met als titel "We hebben nu
een gemeenschappelijk kader voor onze activiteiten in Spanje ... en over de hele wereld". In een
Q&A-formaat (vraag en antwoord) geven we antwoord op wat een framework is, wat de doelstellingen zijn van zo'n gemeenschappelijk kader en
waarom het voor iedereen belangrijk is. Bovendien
wordt de inhoud van het framework weergegeven
in onderdelen als; wat (missie), hoe, waarom (doel,
drijfveer) en onze doelstellingen (visie). Het document werd verspreid over het hele team in
Spanje, via e-mail en via prikborden aan de communicatieborden in de vestigingen om iedereen
te bereiken.

We verwijzen ook naar de laatste editie van
SARIAnews die nog extra informatie over het
framework bevat. Als verdere communicatiemaatregel hebben we ook grote posters (onze waarden
bij SARIA Spanje) geplaatst bij de entrees van de
bedrijven, samen met de driedelige standaard
posterserie over Framework, Business Principles
en de SARIA-divisies. Volgens mij gaat het
framework in de toekomst een belangrijke rol
spelen bij het nemen van beslissingen in het
dagelijks werk. Bovendien geeft het SARIA de
persoonlijkheid die wij als ondernemingsgroep
nodig hebben en zorgt het voor een gevoel van
saamhorigheid voor onze medewerkers wereldwijd.

Overkoepelend netwerk
op het gebied van HR

Deelnemers aan de Group HR Meeting

"In het kader van het framework-proces en de
daaropvolgende overwegingen is steeds weer
duidelijk geworden dat onze medewerkers een
centraal sterk punt van de SARIA Groep zijn. Als
een van onze prioriteiten voor de komende
jaren zijn we dan ook overeengekomen om ons
nog doelgerichter op de gedachten van het
"beste team" en de versterking van ons wereldwijde team te concentreren. Een concreet
initiatief om deze aanpak te realiseren was de
oprichting van ons internationale Group HR Netwerk. Ook in tijden van corona zijn we er in de
nieuwe opzet in geslaagd om belangrijke eerste
stappen te zetten naar meer systematische samenwerking op het gebied van HR over de grenzen van landen en divisies heen. In de volgende
stap moet op basis van de aanstaande herstructurering HR worden gezien als een functie die
overkoepelend is voor de hele groep."

SARIA Framework als
input voor operationele
doelstellingen
"Ik werk al 15 jaar bij SARIA en was in deze periode actief in verschillende maatschappijen. De in
het SARIA Framework geformuleerde principes
en kernbegrippen brengen de geleefde praktijk
die ik van SARIA ken, perfect tot uiting! Ik vind
het van groot belang dat medewerkers het kader
en de richtlijnen en het perspectief op de eigen
onderneming kennen.

Daarom hebben we dit jaar een korte
voorstelling van het SARIA Framework
en de kernbegrippen en richtlijnen
meegenomen in de presentatie en
formulering van de operationele
doelstellingen."

Axel Munderloh,
Procuratiehouder ecoMotion

SARIAnews
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Gezamenlijke duurzaamheidscertificering
in de hele toeleveringsketen voor
de Italiaanse biodieselmarkt
"2020 was een bijzonder intensief jaar met veel uitdagingen. Ik vind het des te leuker dat we als groep
ook in dergelijke tijden onze doelen niet uit het oog
verliezen en deze gezamenlijk aanpakken om aan
de eisen van de klant en de markt te voldoen. Een
voorbeeld hiervan is de gemeenschappelijke certificering volgens het Italiaanse duurzaamheidssysteem in onze totale toeleveringsketen van
biodiesel, wat de betrokken SARIA-bedrijven de
komende jaren een belangrijk concurrentievoordeel heeft gegeven. Bij deze succesvolle omschakeling waren meer dan 50 collega's van meer dan

20 vestigingen uit 8 landen betrokken. De gemeenschappelijke certificering belichaamt de aanpak
van het SARIA Framework en onderbouwt onze
positie als sterke en betrouwbare partner voor
onze klanten op het gebied van biodiesel. Hartelijk dank aan alle collega's die hebben meegewerkt
aan de succesvolle implementatie!"

Florian Gollin, procuratiehouder
bij ecoMotion en CEO van
Daka ecoMotion A/S

Nieuwe vormgeving van de SARIA-website

Dr. Jonas Jasper, Area Manager Digitization & Marketing
bij SARIA Duitsland

"Vorig jaar hebben we de SARIA-website grondig
vernieuwd. Het doel was om in plaats van de tot
nu toe gebruikte diverse specifieke websites per
land een centrale en uniforme Globale Website te
ontwikkelen die modern en klantgericht is vormgegeven. Heel veel collega's uit de hele groep waren betrokken bij het project en hebben door hun
inzet en verschillende standpunten een belangrijke bijdrage geleverd.
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Bij de nieuwe vormgeving hebben we ons vooral gericht op het SARIA Framework. De nieuwe structuur van de website is opgebouwd 'uit
het oogpunt van de klant': klanten vinden zich
aan de hand van hun eigen branche direct terug.
Helemaal volgens onze missie om meerwaarde
voor onze partners te creëren, richt de inhoud zich
meer op welke producten en diensten wij voor
verschillende klantensegmenten aanbieden,
in plaats van onze individuele bedrijfssectoren op
de voorgrond te plaatsen. Zo ziet de klant in een
oogopslag welke van onze activiteiten relevant
voor hem of haar kunnen zijn. Ook het voor ons
zo belangrijke thema duurzaamheid staat meer
in het middelpunt van de belangstelling. Via een eigen navigatiepunt zijn
alle relevante informatie en ontwikkelingen op dit gebied direct beschikbaar.

De hier genoemde
voorbeelden illustreren hoe
Framework en Business Principles
in toenemende mate verbonden
worden met de dagelijkse
bedrijfsactiviteiten. Op die manier
zullen ze geleidelijk evolueren
tot een vanzelfsprekend
onderdeel van onze
bedrijfscultuur.

In het kader van onze visie om de beste partner te
zijn voor duurzame oplossingen, wordt de doelgerichte bundeling van onze verschillende bedrijfsactiviteiten en de circulaire gedachte erachter
sterker benadrukt. De beeldwereld en -taal zijn authentiek en weerspiegelen de nuchtere houding
van het bedrijf. Waar mogelijk gebruiken we daarbij echte foto's van medewerkers, locaties en voertuigen. Op die manier wordt de SARIA-identiteit,
die in het framework wordt gepresenteerd, in vele
vormen ook in de nieuwe website verankerd."

SARIA's Next
Generation Network
In 2020 initieerde SARIA een talentprogramma
binnen de hele groep: het Next Generation Network (NGN) is een aanbod voor jongeren binnen
de ondernemingsgroep om gericht hun verdere
ontwikkeling en internationale, netwerken over
alle afdelingen en vestigingen heen te ondersteunen. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van
de ambitie om het "beste team" binnen de SARIA
Groep verder uit te bouwen en het potentieel van
de medewerkers systematisch te bevorderen.
Het startschot voor de eerste groep deelnemers
was vorig jaar in oktober. Het oorspronkelijke plan
om tweemaal per jaar tot een tweedaagse Retreat te komen, werd vanwege de pandemie aangepast, zodat de bijeenkomsten tot nader order als
videoconferentie plaatsvinden.

De verantwoordelijke organisatoren van het personeelsteam van SARIA Frankrijk hebben een aantal creatieve oplossingen bedacht om ondanks
Covid-19 de basisgedachten en doelstellingen van
het NGN te realiseren. Zo werden de 17 deelnemers verdeeld in vier kleine groepen, waarin ze
tussen de gemeenschappelijke afspraken door aan
verschillende taken werkten. Door het werk in het
team leren ze elkaar beter kennen en komen ze
meer te weten over de activiteiten van de anderen. Tegelijkertijd wordt de interculturele uitwisseling gestimuleerd door bewust te kiezen voor
een mix van verschillende nationaliteiten – in totaal komen de deelnemers van het NGN uit zeven
verschillende landen.

In een eerste gezamenlijk project hebben de
NGN-deelnemers zich intensief bezig gehouden
met de drie bedrijfswaarden van SARIA, die als
onderdeel van het framework werden gedefinieerd. Het doel was om aan te tonen hoe deze
waarden in de directe werkomgeving worden nageleefd. Het resultaat wordt op de volgende pagina's weergegeven. Het toont heel duidelijk hoe
de veelzijdige perspectieven binnen de ondernemingsgroep door gemeenschappelijke waarden
verbonden zijn, wat een wezenlijk kenmerk van
de SARIA-cultuur is. Met hun resultaten hebben
de NGN-deelnemers een nuttige bijdrage geleverd
in het kader van de huidige implementering van
het framework en de onderdelen daarvan.
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Drie waarden – talloze facetten.
Onze SARIA-waarden in de praktijk

4

HET SARIA FRAMEWORK OMVAT ONZE WAARDEN, DIE WIJ OVER LANDEN EN DIVISIES HEEN DELEN EN DIE ONS ALS GROEP
MET ELKAAR VERBINDEN. LOKALE ONDERNEMERSGEEST, EEN HANDS-ON-MENTALITEIT EN PASSIE VOOR ONZE BUSINESS –
DE TALLOZE FACETTEN VAN ONZE BEDRIJFSWAARDEN IN HET DAGELIJKS WERK.
Lokale ondernemersgeest
Deze eerste waarde beschrijft de denkwijze als ondernemer die we in de hele groep delen en die ook
op lokaal niveau het handelen van teams en medewerkers bepaalt. Voor Anna (HR Business Partner,
Spanje) is een aspect van de lokale ondernemersgeest de interdisciplinaire samenwerking. Haar foto [1] toont een meeting van medewerkers uit
logistiek, controlling en business intelligence. "Het
doel van de meeting was om een klantenbehoefte
te analyseren. Hiervoor wisselden de collega's hun
uiteenlopende perspectieven uit en werkten ze samenom snel op de behoeften van de klant te reageren. Proactief zijn en het initiatief nemen is een
heel goed voorbeeld van deze waarde."
Teamgeest en een uitdagende manier van denken
zijn ook terug te vinden in het voorbeeld van
Simone (assistent van de directie, Duitsland): "Deze foto [2] is opgenomen tijdens een workshop
over de introductie van een ERP-systeem in Duitsland. Op de vele Postit-memo's is te zien hoe onze
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processen momenteel gestructureerd zijn om op
basis daarvan samen te bespreken hoe ze in de
toekomst moeten zijn opgebouwd. Voor mij representeert dit perfect de manier waarop we bij SARIA
werken: de medewerkers vragen permanent naar
de status quo om zo de huidige processen, diensten en producten te verbeteren. Ze zitten boordevol nieuwe ideeën en zijn met passie bezig deze
te realiseren. Juist in het ERP-project zijn specialisten uit veel lokale teams betrokken, die naast
hun dagelijkse werkzaamheden veel energie steken
in het succesvoller maken van SARIA, altijd met het
oog op de bedrijfsdoelstellingen."
Voor Tomas (inkoop, Spanje) zijn oplossingsgerichtheid, creatief denken en experimenteren een ander
belangrijk aspect van lokale ondernemersgeest. Zijn
foto [3] laat een omgebouwde vorkheftruck zien,
die door het ReFood-team in Arganda del Rey,
Spanje, is geproduceerd en verder ontwikkeld. "Dit
praktische werktuig wordt nu dagelijks gebruikt
om 150 ReFood-containers op een eenvoudige,
snelle en veilige manier te verwerken."

Een vergelijkbaar voorbeeld wordt gegeven door
Mads (Supply Chain Manager, Denemarken): "Ik
heb een situatie geselecteerd [4], waarin onze
productiemedewerkers gebruik maken van een
nieuwe technologie om realtime registraties uit
te voeren. Via een nieuwe opslag-app wikkelen
we nu de inkomende goederen, interne goederenbewegingen en het verbruik in enkele van de
Deense productievestigingen af, zonder dat we
voor elke stap papier of medewerkers aan de
schrijftafel nodig hebben. In deze pilotfase kunnen we kennismaken met de voordelen en mogelijke problemen identificeren voordat we de
nieuwe technologie op andere gebieden uitrollen.
Voor mij verduidelijkt dit onze houding ten opzichte van innovatie en continue verbetering van
onze processen, die deel uitmaakt van de lokale
ondernemersgeest."
Teddy (QHSE, Frankrijk) benadrukt een ander aspect: "Onder de waarde van 'lokale ondernemerschap' versta ik ook de bescherming van onze
medewerkers om onze verantwoordelijkheid als
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veilige en duurzame werkgever na te komen.
Zo beginnen de medewerkers in Plouvara, Frankrijk, die fysiek zwaar werk verrichten, de dag met
13 rekoefeningen om de spieren op te warmen –
ook in tijden van Covid-19, zoals op de foto [5]
te zien is. Het doel is om de arbeiders met eenvoudige middelen te beschermen en daardoor
ongevallen te voorkomen."
Lokale ondernemersgeest komt ook tot uiting in
kwaliteitsgerichtheid, professionaliteit en mensen
met praktische ervaring combineren met theoretische knowhow. Simon (Sales & Supply, Frankrijk)
kiest het voorbeeld van een collega die in het kwaliteitsmanagement werkt en het meel voor pluimveevoeder dat in de fabriek is geproduceerd
analyseert. "Ik koos voor deze foto [6] omdat het
verduidelijkt dat de kwaliteit van onze producten
een belangrijke factor in onze business is. Er moet
voor gezorgd worden dat alle producten voldoen
aan de eisen van onze klanten. Voor mij bewijst de
foto hoe professioneel onze teams zijn en er continu naar streven een goede dienstverlener voor
de klanten te zijn. Bovendien vertegenwoordigt
Oceane zelf de ondernemersgeest zeer goed: zij is
deelneemster van een duaal programma, waarbij
ze steeds afwisselend op school en in het bedrijf
is. Zo kan ze de op school geleerde kennis direct in
de praktijk ervaren en toepassen. Dit soort programma's zijn voor beide partijen een winstpunt
en laat zien hoe SARIA jonge talenten ondersteunt
in hun ontwikkelings- en leerproces."

Florian (verkoopleider, Duitsland) kiest als voorbeeld een ecoMotion Round Table Meeting [7],
waarbij deelnemers van verschillende internationale vestigingen regelmatig bijeenkomen om
actieplannen uit te werken, onderwerpen te verdiepen en lokale oplossingen te registreren. "In
het kader van de lokale ondernemersgeest is vaak
een enkele vestiging pionier met een nieuw initiatief hoe prestaties verbeterd kunnen worden.
In onze bijeenkomsten van experts wordt deze
kennis vervolgens aan de anderen doorgegeven
en kunnen de oplossingen ter plaatse worden gedemonstreerd.
Samen bespreken we in hoeverre de aanpak van
onze andere installaties, die vaak op een gelijkaardige manier opgebouwd zijn, kan worden overgenomen. Zo kunnen we allemaal deel uitmaken
van de leercurve en als groep het hoogst mogelijke effect bereiken."

Hands-on mentaliteit
Onze samenwerking binnen de groep wordt gekenmerkt door de solidariteit die ons als familiebedrijf kenmerkt. We zijn een loyaal team waarin
we op elkaar kunnen vertrouwen en voor elkaar
door het vuur gaan. Wij geven de voorkeur aan
solide, pragmatische oplossingen die realistisch
en uitvoerbaar zijn. Een aspect van de hands-on
mentaliteit die Dmitry (projectmanager, Rusland)
noemt, is dat iedereen meehelpt als dat nodig is.
"Onze SARVAL-fabriek in Jelabuga, Rusland, is een
van onze koudste locaties. In de winter liggen de
buitentemperaturen vaak onder -20 °C. Zulke extreme temperaturen zijn natuurlijk een grote uitdaging voor de machines en voor de medewerkers.
De hete stoom uit de grondstoffenhal bevriest
buiten direct en ook op de vrachtwagen is de
grondstof tijdens het transport vaak bevroren.
Het lossen en reinigen van de vrachtwagens
brengt dan wel eens problemen met zich mee.

" Vanuit mijn oogpunt heeft het project een wezenlijke
bijdrage geleverd om de NGN-deelnemers vertrouwd
te maken met de overkoepelende SARIA-waarden. Dat
is van groot belang voor het succes van een talentprogramma. Maar hun verhalen maken de waarden
ook voor anderen veel tastbaarder door aan te tonen
hoe ze in het dagelijks werk worden uitgedragen."
Angelina Petit, NGN-coördinator
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Bij zulke temperaturen is het vanzelfsprekend dat
iedereen indien mogelijk meehelpt en we de situatie als team oplossen, ook als dat extra werk
betekent." [8]
Voor Sonia (juridische zaken, Spanje) is één van
de facetten die het pragmatisme van SARIA weerspiegelt, het gebruik en de regelmatige investering in nieuwe technologieën. Het doel daarbij is
om de systemen die onze gegevens verwerken en
de logistiek plannen, steeds weer te moderniserenen en te optimaliseren. "Mijn foto [9] laat zien
hoe de IT-afdeling controleert of alle systemen
en programma's probleemloos werken."
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Hands-on mentaliteit draait ook om het vinden
van praktische, maar effectieve oplossingen. Francois (procestechnicus, Frankrijk) noemt als voorbeeld een teamsucces uit de ReFood-installatie in
Benet, Frankrijk [10]. "Op de achtergrond zie je een
eigen ontwikkeling van het team, de 'Iron Line'. Het
doel van deze machine is om het organische deel
van het afval van de metalen verpakking te scheiden. De verpakking wordt door een recyclingproces
teruggewonnen en het organische deel wordt voor
de productie van biogas gebruikt en op deze manier gerecycled. De bijzonderheid van ReFood Benet is dat we machines kunnen ontwikkelen
waarmee we zeer snel op de markt kunnen reageren – en dat voor zeer lage kosten en met zinvol
gebruik van reeds aanwezige apparatuur."

Een ander voorbeeld van proactieve en pragmatische innovatie geeft Ferran (productieleider,
Spanje): "Mijn foto [11] laat Moisès (hoofd elektrisch onderhoud) zien en hoe we een nieuwe
camera instellen en testen die we hebben geïnstalleerd om kunststofdeeltjes uit onze veer- en
borstellijn te verwijderen. Dit project staat voor
de hands-on mentaliteit van ons team in Sant
Esteve, Spanje. We hebben proactief gehandeld
zonder dat de klant hierom vroeg – altijd met als
doel onze productkwaliteit verder te verbeteren.
Als we erin slagen de kunststoffen te scheiden,
zullen we ook in staat zijn om de productie van
hoefmeel te automatiseren en aanzienlijk te verhogen, waardoor er meer waarde wordt gecreëerd
dan bij de verwerking van veren en borstelharen."
Margaux (Controllerin, Frankrijk) kiest een foto
van het lokale controllingteam [12]. "Deze foto is
genomen in een fase waarin we heel veel te doen
hadden en het hele Controlling team bijeenkwam
om een project uit te voeren. Voor ons is het belangrijk dat we elkaar helpen, een sterke teamgeest hebben en ook graag tijd met elkaar
doorbrengen. Dat is essentieel voor het gezamenlijke succes. En net zo belangrijk, vooral in stressvolle tijden, vind ik dat ik het plezier in het werk
niet verlies. Daarvoor is een goed team essentieel."
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Hij besprak dit probleem met ons en samen vonden we een goede oplossing voor beide betrokken
partijen: Bartek stapte over naar ons ReFoodsegment
dat op dezelfde locatie werkt. Daar kan hij elke
dag in de middagploeg werken en 's ochtends op
zijn kinderen letten. Voor mij is dat een goed voorbeeld hoe we altijd proberen passende en flexibele
oplossingen te vinden voor onze medewerkers."

Passie voor onze business
Een ander voorbeeld van succesvol teamwork
geeft Daniel (filiaalleider, Polen): "Een van onze
belangrijkste doelstellingen vorig jaar was het
verhogen van het algemene kwaliteitsniveau van
onze installatie om aan de eisen van de premium
petfoodklanten te voldoen. Op de eerste foto [13]
ziet u Patryk, Artsemi en Łukasz, die in de productie werken en hierbij betrokken waren. Ze doen
elke dag hun uiterste best om aan de nieuwe norm
te voldoen en ontwikkelen nieuwe ideeën om te
verbeteren. Naast de optimalisaties in de productie,
logistiek en het onderhoud heeft ons laboratorium
de kennis en de testmogelijkheden uitgebreid. Het
team daar, met onder andere Ewa en Patrycja [14],
heeft laten zien dat het de moeite waard is om je
actief in te zetten. Wij hebben aantoonbaar onze
kwaliteit verbeterd en hebben een eerste audit
door een petfood-producent in de premium sector met succes doorstaan. Dat was een groot succes voor ons allemaal.
Een ander aspect dat ik wil noemen, is dat we altijd proberen om in het team rekening te houden
met privéomstandigheden. Bij Bartek [15], een
collega in onze SARVAL-fabriek, is de beroepssituatie van zijn vrouw zo veranderd dat ze alleen
nog maar 's ochtends werkt. Omdat Bartek in
drieploegendienst werkt, was hierdoor de kinderopvang's ochtends niet meer gegarandeerd.

We identificeren ons met onze activiteiten en zijn
er trots op om met ons werk een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.
Want alleen als je je baan met passie uitoefent,
kun je je best doen en anderen inspireren om dat
ook te doen. De betrokkenheid en inzet van elk
individu is cruciaal voor ons gezamenlijke succes.
Voor Ada (Controller, Spanje) is passie een waarde die nauw verbonden is met de betrokkenen.
Daarom heeft ze een foto gekozen van Marta [16],
die in Spanje verantwoordelijk is voor het kwaliteitsmanagement. "Ik heb Marta gekozen omdat
ze een heel positief, collegiaal mens is en elke taak
met passie aangaat. Daardoor blijft ze niet hangen in routinematig werk, maar leert ze steeds bij
en probeert nieuwe dingen uit. Ze staat ook open
voor nieuwe dingen en kan goed andere mensen
motiveren. Zo slaagt ze erin haar passie over te
brengen op anderen."
Als Christopher (assistent van de directie, Duitsland) aan 'Passie voor onze business' denkt, schiet
hem een collega uit het Group Procurement-team
[17] te binnen: "Michael werkt samen en onderhandelt met veel internationale collega's en leveranciers.

In alle verschillende SARIA-bedrijfsmodellen zet
hij zich altijd met passie in om de beste kwaliteit
tegen de beste prijzen te vinden. Voor hem betekent het werken bij SARIA dat hij zich inzet voor
een betere en duurzame wereld en tegelijkertijd
een meerwaarde voor het bedrijf creëert."
Jean-Baptiste (Sales & Supply, Frankrijk) geeft een
voorbeeld, dat verduidelijkt hoe bij SARIA de voorbeeldfunctie wordt waargenomen. "Op mijn foto
[18] zien we Marion (Continuous Improvement) en
Lalao (Kwaliteitsmanagement) zoals ze in het weekend een paar weken geleden een grote 'voorjaarsschoonmaak' bij ALVA Rezé deden. We moesten
onze fabriek reinigen om met onze processen de
voorschriften na te leven. Om de bereidheid van
de medewerkers om deel te nemen aan deze
schoonmaakactie te stimuleren, besloten onze leidinggevenden om het goede voorbeeld te geven
en samen met alle anderen ook aan te pakken."
Een ander aspect van de passie die Aldo (Business
Development) noemt, is de expertise van de medewerkers en de mogelijkheid om met collega's
uit verschillende segmenten, achtergronden en
perspectieven in contact te komen en van hen te
leren. "Op mijn foto [19] hebben we samen met
een Nederlandse collega van Van Hessen, een
Duitse expert uit de technische afdeling en een
Deens lid van het SARIA Management Committee
een rendering-installatie in Brazilië bezocht. Bij
die gelegenheid kon ik veel leren en verschillende
inzichten uitwisselen met de anderen. Die ervaringen zijn voor mij altijd erg waardevol en verrijkend."
De bovenstaande voorbeelden zijn afkomstig
van slechts 17 medewerkers – van in totaal meer
dan 11.000. Ze geven een kleine indruk van hoe
onze waarden dagelijks in de praktijk worden
toegepast. Op zeer verschillende manieren, maar
op basis van gemeenschappelijke standpunten
en overtuigingen. De genoemde voorbeelden
maken ook heel duidelijk wat onze grootste
sterkte is bij SARIA: onze medewerkers.
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SARIA Business Principles
OM ALS ONDERNEMING LANGDURIG SUCCESVOL TE ZIJN EN DE BASIS VOOR DUURZAME GROEI TE CREËREN, MOET
SARIA HAAR VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MEDEWERKERS, VOOR DE KWALITEIT
EN VEILIGHEID VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER DE VERSCHILLENDE PARTNERS
IN DE WAARDEKETEN, MAAR OOK VOOR DE MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU.
OM DEZE HOUDING BINNEN DE ONDERNEMINGSGROEP TE VERANKEREN, HEEFT SARIA ZES ONDERNEMINGSPRINCIPES
GEDEFINIEERD DIE DE IN HET FRAMEWORK VASTGELEGDE AMBITIES AANVULLEN EN EEN GEMEENSCHAPPELIJK
ACTIEKADER VOORSCHRIJVEN. TEGELIJKERTIJD ZIJN ZE EEN BELOFTE AAN DE STAKEHOLDERS EN VRAGEN ZE OM VOLLEDIGE
BETROKKENHEID VAN ELK INDIVIDU. NET ALS BIJ HET FRAMEWORK WAS HET MANAGEMENT VAN DE LANDEN EN DIVISIES
INTENSIEF BETROKKEN BIJ HET ONTWIKKELINGSPROCES OM DE ALGEMENE ACCEPTATIE TE WAARBORGEN EN DE
VEELZIJDIGE PERSPECTIEVEN BINNEN DE GROEP TE WEERSPIEGELEN.
DE BUSINESS PRINCIPLES RICHTEN ZICH OP ONDERWERPEN DIE VANZELFSPREKEND ZIJN EN MOETEN ZIJN. HUN
UITWERKING IN EEN GESTRUCTUREERD PROCES EN DE VISUELE AANWEZIGHEID OP ALLE LOCATIES VIA EEN POSTERSERIE MOET ER ECHTER VOOR ZORGEN DAT ZE DE NODIGE AANDACHT IN HET DAGELIJKSE WERK KRIJGEN.

Betrouwbare partner:
door transparantie, bindende
afspraken en competentie
creëren wij de basis voor
vertrouwensvolle zakenrelaties.

Kwaliteitsgerichte processen en
normen stellen ons in staat om aan de
individuele eisen van onze klanten te
voldoen.

Arbeidsveiligheid en
bescherming van de
gezondheid zijn een onmisbaar
bestanddeel van ons handelen.

We behandelen elkaar met
respect en zijn eerlijk.
Economische
verantwoordelijkheid:
Wij stimuleren de ontwikkeling
op lange termijn van onze partners en
waarborgen de toekomstbestendigheid
van onze ondernemingsgroep door
voortdurend onze efficiëntie en
concurrentiepositie
te verbeteren.
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Absolute integriteit:
wij houden ons aan de wettelijke
voorschriften en ethische normen
en nemen als onderneming
verantwoordelijkheid voor de
maatschappij en het milieu.

"

Kwaliteit

Kwaliteit is meer dan een eigenschap van een eindproduct of
dienst: Het heeft betrekking op elke stap in de toeleveringsketen en
het proces van de verwerking en
op ons streven om klanten precies
aan te bieden wat ze nodig hebben.
Bij al onze activiteiten staat de betrouwbaarheid en consistentie van
de juiste kwaliteit centraal.
Harald van Boxtel

"

mijn perspectief betekent
" Vanuit
partnerschap dat ik naar de ander

Samenwerking
als partners

luister en dat we op een gelijkwaardige basis met elkaar omgaan. We moeten de behoeften
van onze partners begrijpen en
deze eisen transparant en professioneel vervullen. Door eerlijkheid
en bindende afspraken creëren wij
vertrouwen. Op de lange termijn
vormt dat de basis voor zakelijke
relaties.
Dr. Peter Hill

"
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Respect

eerlijke en respectvolle om" Een
gang met elkaar is een vanzelfsprekendheid die diep in ons als
familiebedrijf verankerd is. Met dit
zakelijke principe willen wij benadrukken dat respect en eerlijkheid
ten opzichte van onze partners de
basisvoorwaarde voor ons handelen zijn.

"

Nicolas Rottmann

Arbeidsveiligheid en bescherming
" van
de gezondheid hebben voor

Health & Safety

ons allemaal de grootste betekenis.
SARIA is als onderneming verantwoordelijk voor het waarborgen
van een veilige werkomgeving voor
medewerkers en derden. Punt uit.
Daarover kan niet onderhandeld
worden. Daarom is het de taak van
ieder van ons, zich hier dagelijks
voor in te zetten.
Lars Krause-Kjær
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"

Onze verschillende partners ver" wachten
van ons dat wij op elk
moment rechtsconform, vakkundig
en verantwoordelijk handelen. Voor
ons betekent dit dat we in elk land
waar we actief zijn zonder uitzondering alle wettelijke voorschriften moeten naleven en de lokale
morele en waardevoorstellingen
respecteren. Ook onze sociale en
ecologische verantwoordelijkheid
nemen we bijzonder serieus.

Tim Schwencke

Integriteit

"

van 11.000 mensen
" Alsis hetwerkgever
onze verantwoordelijkheid

Economische
verantwoordelijkheid

om de continuïteit van de ondernemingsgroep op lange termijn
te waarborgen. Dat kunnen we
alleen bereiken door duurzame
meerwaarde te creëren voor onze
partners en ons steeds opnieuw de
taak te geven om nog efficiënter
te worden en onze concurrentiekracht te handhaven.
Franz-Bernhard Thier

"
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Op weg naar nog meer
duurzaamheid
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IN DIT VOORJAAR PUBLICEERDE SARIA VOOR HET EERST EEN DUURZAAMHEIDSVERSLAG OVER
DE HELE GROEP. HET RAPPORT TOONT DE DUURZAME ONTWIKKELING VAN DE GROEP DIE AL
VROEG IS BEGONNEN. EN HET IS EEN EERSTE VOORUITBLIK OP HET PLAN VAN SARIA OM HET
ECOLOGISCHE, SOCIALE EN ECONOMISCHE POTENTIEEL VAN DE GROEP NOG BETER TE BENUTTEN.

MA

"
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SARIA Groep, geïnspireerd
door systematisch duurzaamheidsmanagement.

E
C
ON

wordt een
" Duurzaamheid
aandachtspunt voor de hele

"

Volgens actuele inzichten vereist duurzaamheid
in de context van de onderneming een holistische
visie en omvat het ecologische, economische
en sociale aspecten.

"

Meer dan 40 pagina's over duurzaamheid. Verslagen uit alle bedrijfssegmenten en veel Europese landen. Bijdragen over projecten, instead of
en maatregelen, strategieën en doelstellingen.
Met het eerste duurzaamheidsverslag informeert
SARIA in gelijke mate over bereikte successen en
plannen voor de toekomst.
SARIA en duurzaamheid – dat is geen nieuwe
constellatie, maar een sinds jaar en dag bewezen
succesverhaal. De duurzaamheidsaspecten vormen vanaf het begin het bedrijfsmodel van de
ondernemingsgroep. Al sinds de oprichting van
SARIA aan het eind van de jaren 70, gaat het om

de bescherming van resources en om een meerwaarde voor de maatschappij en het milieu. Maar
ook om sociale waarden, want het familiebedrijf
zet traditioneel en uit principe in hoge mate in
op zakelijke verantwoordelijkheid. Fairness, respect en integriteit zijn de basis van elke samenwerking, zowel bedrijfsintern als in het contact
met externe partners.
Ook goede dingen kunnen nog beter:
het opzetten van een allesomvattend duurzaamheidsmanagement. Het streven naar duurzaamheid is een proces dat continue ontwikkeling
vereist – zowel in de kernactiviteiten als daar-

buiten. Hoewel er al veel is bereikt, wil SARIA in
alle aspecten van de duurzaamheid blijven verbeteren door een gestructureerd duurzaamheidsmanagement te ontwikkelen dat de activiteiten
van alle divisies en landen omvat.
SARIA zal daartoe een wereldwijde duurzaamheidsstrategie ontwikkelen, regelmatig over thema's op het gebied van duurzaamheid rapporteren
en de samenwerking op groepsniveau bij dit belangrijke onderwerp verder professionaliseren.

Duurzaamheid is meer dan een nice-to-have
SARIA wil de beste partner zijn voor duurzame
oplossingen. Dit betekent dat we de wensen of
eisen van de referentiegroepen moeten begrijpen en zo goed mogelijk moeten vervullen. Met
het oog op de klantenkring zijn vooral SARIAklanten, die net als de producenten van petfood de eindconsumenten aanspreken, in toenemende mate verplicht om duurzaamheid te
bewijzen. Want voor consumenten zijn ecologische en sociale prestaties al lang een belangrijk koopargument. Het merendeel van de
consumenten geeft nu al de voorkeur aan een
bedrijf dat zich voor duurzaamheid inzet. Daarom verhogen producenten niet alleen hun

eigen ambities voor meer bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. Ze letten er ook steeds meer op dat
hun leveranciers en partners dezelfde overtuigingen hebben op het gebied van duurzaamheid.
Hetzelfde geldt voor de werving van medewerkers. Juist jonge talenten geven de voorkeur aan
bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid.
Bewijsbare prestaties op dit gebied versterken dus
de aantrekkelijkheid als werkgever. Bovendien
profiteert het imago van het merk hiervan. Ze vergroten de mogelijkheden in gesprekken met potentiële kapitaalverstrekkers en komen overeen
met de steeds strenger wordende wettelijke en

politieke doelstellingen – van de steeds sterker gedefinieerde verantwoordelijkheid voor
de andere fasen van de toeleveringsketen tot
aan de Green Deal van de EU-commissie voor
een klimaatneutraal Europa. Naast de bijdrage
aan het algemeen belang is het streven naar
meer duurzaamheid dus ook een strategische
noodzaak.

SARIAnews
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intentie van SARIA is om naast de
" Debedrijfsactiviteiten
ook meerwaarde voor
de maatschappij te creëren.
"
Daarvoor komt de internationale 'Sustainability
Group' regelmatig bijeen in virtuele sessies. Het
team bestaat uit deskundigen uit verschillende
landen en bedrijven binnen de organisatie. Door
de overkoepelende samenwerking in het duurzaamheidsteam is een intensieve uitwisseling
mogelijk. Kennis en ervaring worden gedeeld,
competenties worden gebundeld en synergieën
worden gecreëerd.
Fundamentele werkzaamheden afgerond:
analyse van externe verwachtingen en focus
op de SDG's
Zoals bij elke verdere ontwikkeling begon de opbouw van het allesomvattende duurzaamheidsmanagement met inventarisatie en fundamentele

analyse. Er moesten vooral twee vragen opgehelderd worden. Welke eisen stellen de referentiegroepen van de ondernemingsgroep aan SARIA? En op
welke gebieden kan SARIA in bijzondere mate
bijdragen aan de verwezenlijking van de globale
duurzaamheidsdoelstellingen? In een wezenlijkheidsanalyse op meerdere niveaus heeft het duurzaamheidsteam zes gebieden geïdentificeerd die
zowel voor SARIA als voor de stakeholders van de
ondernemingsgroep van groot belang zijn. De thema's variëren van compliance, circulaire economie
en klimaatverandering via medewerkers, partnerschappen en communicatie tot complexe producten en diensten.

Bij de uitbouw van haar duurzaamheidsprestaties
richt de SARIA Groep zich op de zes kernthema's.
Zo worden op die manier actiegebieden gedefinieerd die SARIA met strategische planningen en
andere maatregelen wil forceren en die het middelpunt van het toekomstige duurzaamheidsmanagement van de hele groep worden. Voor de
inhoudelijke structurering van de thema's werden
de Sustainable Development Goals (SDG's) van de
Agenda 2030 van de Verenigde Naties gebruikt.
Daarbij identificeerde SARIA in totaal zes SDG’s
waarbij de ondernemersgroep de grootste bijdrage kan leveren aan het behalen van de VN-doelstellingen.
Internationale normen en gedefinieerde pres-

Samen voor een betere wereld
Op de duurzaamheids Top van de VN in New York stelden de lidstaten in 2015 de Agenda 2030 vast. Het wereldwijde actieplan voor mens,
planeet en welvaart omvat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling – de Sustainable Development Goals (SDG's). De SDG's zijn van
toepassing op alle landen van de wereld en bepalen wat de wereldgemeenschap op ecologisch, sociaal en economisch vlak wil bereiken. Om de
ambitieuze doelstellingen waar te maken, is iedereen verplicht de verandering te ondersteunen en te stimuleren. Ook SARIA neemt haar verantwoordelijkheid serieus en heeft zes SDG's geïdentificeerd waaraan de ondernemersgroep kan een bijzonder belangrijke bijdrage leveren.
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tatie-indicatoren – want duurzaamheid moet
meetbaar zijn
Voor SARIA stond vast dat een gestructureerd, systematisch duurzaamheidsmanagement niet alleen
maar mooie woorden mag bevatten. De behaalde
successen en gemeenschappelijke vorderingen
moeten dan ook meetbaar zijn en aantoonbaar
gedocumenteerd kunnen worden. Het actuele
duurzaamheidsverslag geeft hier al aan in welke
richting de reis gaat. Het vat activiteiten uit zeven
landen samen en bekijkt zowel de bedrijfssegmenten SecAnim, SARVAL, ReFood, Bioceval, ecoMotion,
Van Hessen en Bioiberica. In het totaaloverzicht
bestrijkt het rapport daarmee ongeveer twee derde van de activiteiten van de SARIA Groep.
De rapportage over het bereikte en de mate van
vervulling van de duurzame ondernemingsdoelstellingen moet op regelmatige en transparante
wijze plaatsvinden. Stephan Cleves, een van de
co-auteurs van het rapport, onderstreept: "Om
de gegevens vergelijkbaar weer te geven, kiest
SARIA voor gerenommeerde rapportageformaten.
Zo rapporteert het duurzaamheidsverslag in overeenstemming met de internnationaal erkende
normen van het Global Reporting Initiative (GRI).

(Potentiële)
sollicitanten

Verzekeringen

Dit maakt het voor iedereen mogelijk om de duurzaamheidsprestaties van SARIA te evalueren en te
vergelijken."
Samenwerking met externe
ratingmaatschappij: duurzaamheid
als beoordeeld kwaliteitscriterium
Al langer is de SARIA Groep door een gerenommeerde en internationaal toonaangevende
aanbieder van duurzaamheidsratings voor ondernemingen beoordeeld. In de afgelopen jaren kon
de ondernemingsgroep haar totaalscore voortdurend verbeteren en ligt in de branche vergeleken
met andere bedrijven boven het gemiddelde van
de beoordeelde ondernemingen. De SARIA Groep
eist ook van haar leveranciers dat ze een aantoonbare, geëvalueerde inzet voor duurzaamheid kunnen aantonen. Daarvoor zijn richtlijnen binnen de
hele groep voor een duurzame aan- en inkoop
ontwikkeld en aangenomen.

Met behulp van een overeenkomstige landingspagina kunnen leveranciers hun scorecard delen
met SARIA. Een dashboard toont de duurzaamheidsprestaties en de verbetering van de leveranciers. De leveringsketen van SARIA wordt hierdoor
niet alleen transparanter, maar is ook beter te
classificeren en beoordelen op duurzaamheidsaspecten.

In de huidige
audit heeft de
SARIA Groep
de zilverstatus
verkregen

Het duurzaamheidsverslag
is beschikbaar op
de homepage.
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"Groene financiële instrumenten
stimuleren ondernemingen
om duurzaam te handelen"
VORIG NAJAAR HEEFT DE SARIA GROEP MET SUCCES EEN GROENE OBLIGATIELENING UITGEGEVEN. FINANCIEEL DIRECTEUR TIM SCHWENCKE EN RALF NIEMANN, AFDELINGSHOOFD GROUP TREASURY, LICHTEN IN
HET INTERVIEW TOE WELK IDEE ACHTER DUURZAME FINANCIERING STAAT EN WELKE MOGELIJKHEDEN
SARIA DAARDOOR BIEDT.

// Wie niet uit dit vak komt, vindt het
thema Green Finance een beetje moeilijk te
begrijpen. Hoe zou u duurzame financiering
uitleggen aan iemand die geen voorkennis
op dit gebied heeft?
Ralf Niemann (RN): In eenvoudige woorden:
ondernemingen kunnen zich uit verschillende
bronnen financieren. Een bron zijn o.a. schuldfinancieringen, d.w.z. het lenen bij banken of juist
de uitgifte van obligaties. Green Finance draait
in het algemeen om dergelijke financiële instrumenten die gekenmerkt worden door ecologische,
duurzame of sociale componenten.
// Dat wil zeggen dat bedrijven geld lenen
dat ze voor bepaalde, duurzame doeleinden
moeten inzetten?
RN: Doelgebonden kredieten zijn een variant om
concrete groene of duurzame activiteiten te financieren. Naast dergelijke 'Green Projects' zijn
er ook nog de zogenaamde ESG-gerelateerde
leningen en obligaties. ESG staat voor de criteria Environmental, Social en Governance (milieu,

maatschappij en bestuur). Deze instrumenten
kunnen door de onderneming worden gebruikt
voor alle doeleinden die verband houden met de
bedrijfsactiviteiten en zijn dus flexibeler. De voorwaarden voor ESG-gerelateerde instrumenten zijn
gekoppeld aan het bereiken van specifieke duurzaamheidsdoelstellingen of -ratings, niet aan de
uitvoering van afzonderlijke projecten. Hoe beter
de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf, des
te goedkoper de financiering. Als de doelstellingen niet worden gehaald, nemen de kosten toe.
Zo ontstaat een stimulans voor bedrijven om
duurzaam te handelen. Voor SARIA hebben we
deze financieringsvorm gekozen.
// Hoe worden deze
duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd?
Tim Schwencke (TAS): De doelstellingen kunnen bedrijven en kredietverleners in het kader van de gunning gezamenlijk bepalen, bijvoorbeeld bepaalde
kengetallen zoals de uitstoot van schadelijke stoffen of het energieverbruik. Ook de beoordeling van
de duurzaamheidsprestaties door ratingbureaus is

een mogelijk criterium. Bij ons is het aantal punten
van onze duurzaamheidsrating doorslaggevend.
// Het voordeel zijn dus de gunstige
voorwaarden, maar gekoppeld aan een
hogere inspanning en een zeker risico.
Welke bredere overwegingen gaven de
doorslag om voor duurzame financieringen
te kiezen bij SARIA?
TAS: We willen ons doel om aan een duurzame
wereld bij te dragen in elk van onze bedrijfssegmenten omzetten. In de logistiek of productie zijn
de mogelijkheden duidelijker door bijvoorbeeld
routes te optimaliseren of het gebruik van fossiele
energie te reduceren. Maar ook in treasury is er
een duidelijke trend richting duurzaamheid, wat
leidt tot een steeds groter scala aan aanbiedingen
hoe bedrijven hun financiering duurzaam kunnen
vormgeven. Daarvan willen wij gebruikmaken.
// Hartelijk dank voor het gesprek!

Duurzaamheidszegel van de
kredietpartner voor de uitgifte
van de groene obligatielening
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Ralf Niemann, afdelingshoofd

Tim Schwencke,

Group Treasury

financieel directeur van de SARIA Group
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Nieuwe ReFood-vestiging maakt gebruik
van innovatief verwerkingsproces
Depacker gebruikt. Deze techniek is speciaal ontwikkeld om verpakkingen van organisch materiaal
te scheiden en op die manier een zuivere biomassa voor verdere behandeling in de biogasinstallatie te verkrijgen. Het ingangsmateriaal wordt
daarbij eerst door een draaiende peddel geplet,
maar niet verkleind. De gedachte hierachter is dat
de verpakkingen van metaal, kunststof of karton
gemakkelijker te verwijderen zijn als er zoveel mogelijk van hun oorspronkelijke grootte behouden
blijft. Tijdens het proces zorgen kleinmazige zeven
voor de afscheiding van het verpakkingsmateriaal.
Daarna wordt het afgescheiden, anorganische
verpakkingsafval afgevoerd en wordt het schone
organische gedeelte na verdere verwerkingsstappen naar de biogasinstallatie getransporteerd.

Opening in een sterke bezetting (v. l. n. r.): Minister van Milieu van Baden-Württemberg Franz Untersteller,
burgemeester van Trossingen Dr. Clemens Maier, de regionale politicus uit Tuttling, Landrat Stefan Bär, Norbert
Rethmann en Franz-Bernhard Thier

Op 16 oktober 2020 heeft ReFood in het kader
van de coronacrisis alsnog haar nieuwe
vestiging geopend. De nieuwe vestiging bevindt
zich in Trossingen (Duitsland) en is al eerder in
bedrijf gegaan. De openingsceremonie moest
echter door de pandemie worden uitgesteld.
Naast vertegenwoordigers uit de politiek en de
plaatselijke pers namen namens SARIA onder
andere directielid Franz-Bernhard Thier en
Norbert Rethmann, erevoorzitter van de raad
van toezicht van de RETHMANN groep, deel.
Bijzondere aandacht verdiende deze dag het nieuwe verwerkingsproces in de vestiging. Een bijzondere uitdaging bij de omgang met voedselresten
is het scheiden van de verpakkingsmaterialen van
de verpakte levensmiddelen. In Duitsland zullen
er veranderingen komen in de wetgeving die strikte scheiding vereist van verpakt en onverpakt levensmiddelenafval. Dit zal gelden van stadia van
ophaling tot transport en verdere verwerking in
de keten.

Deze ontwikkeling komt ReFood nu proactief tegemoet met innovatieve techniek en gerichte processen. In tegenstelling tot de bestaande
ReFood-installaties zijn in Trossingen twee aparte
verwerkingslijnen geïnstalleerd: de ene voor verpakte voormalige levensmiddelen, zoals afgelopen
producten uit de handel, en de andere voor onverpakt voedselafval zoals voedselresten die in de horeca zijn verzameld of niet meer eetbare groente
en fruit uit de supermarkt. De onverpakte levensmiddelen doorlopen de gebruikelijke processtappen, waaronder de scheiding van storende stoffen
en de verkleining van de biomassa. Bij de verwerking van de verpakte levensmiddelen wordt daarentegen voor het eerst een zogenaamde Paddle

"Ik ben ervan overtuigd dat we hier in de vestiging
in Trossingen de koers hebben uitgestippeld voor
een nog duurzamere en buitengewoon verantwoordelijke omgang met levensmiddel- en voedselresten. Het maakt deel uit van onze filosofie als
ondernemingsgroep om de waarde in voorkomende reststoffen van andere industrieën te herkennen
en ten goede van het milieu te gebruiken. Het bedrijfsmodel van ReFood is vooruitstrevend en ik
ben erg blij dat ik nu officieel, ook achteraf, een
voorbeeld van de best-practice voor de hele groep
in gebruik kan nemen. Ik weet zeker dat dit ervoor
zal zorgen dat wij duurzaam blijven", zegt Norbert
Rethmann op de dag van de openingsceremonie.

"Het maakt deel uit van onze filosofie als ondernemingsgroep om de waarde in voorkomende reststoffen van andere industrieën te herkennen en
ten goede van het milieu te gebruiken."
Norbert RETHMANN, erevoorzitter van de raad van bestuur van de RETHMANN Groep
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Bioiberica en Van Hessen:
Al meer dan 30 jaar
toonaangevend in
de sector heparine
HEPARINE – EEN LEVENSBELANGRIJK MAAR MOEILIJK TE VERKRIJGEN MEDICIJN
Elk jaar worden door heparine meer dan 100 miljoen mensenlevens gered. Het is het meest gebruikte stollingsmiddel voor de behandeling en
preventie van trombose. Een trombose ontstaat
wanneer bloedstolsels de vrije doorgang van bloed
door de bloedvaten verhinderen. Dit kan zelfs tot
hartfalen leiden. Heparine helpt om deze stolsels
op te lossen en kan voorkomen dat ze zich vormen.
Maar niet alleen trombosepatiënten zijn afhankelijk van heparine, ook bij operaties speelt het medicijn een belangrijke rol. Geen wonder dus dat het
op de lijst van onontbeerlijke geneesmiddelen van
de Wereldgezondheidsorganisatie staat.

Heparine is echter moeilijk te verkrijgen, want de
basis voor de grondstof wordt uitsluitend gewonnen uit het darmslijmvlies van geslachte varkens.
Omdat darmen nu niet bepaald de meest hygiënische plek zijn, is er weinig fantasie nodig om te
begrijpen dat een snelle en vakkundige extractie
van de mucosa essentieel is. Het hele proces van
het winnen, verwerken en uitleveren staat onder
extreme tijdsdruk en vereist een naadloos verloop
van de slachterij tot aan de farmaceutische productievestiging. Hiervoor moet de toeleveringsketen volledig onder controle zijn. Meestal
beschikken farmaceutische bedrijven echter niet
over slachthuizen.

"Wij creëren geen nieuwe markt. De consumptie bepaalt de vraag. Wij
kunnen daar alleen maar op inspelen en ons consolideren. Daarvoor
is het belangrijk onze samenwerking nog verder uit te bouwen en te
versterken door alle segmenten optimaal op elkaar af te stemmen."
Christian Stehmann, Van Hessen
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Op dit punt verschijnt de SARIA-divisie Food &
Pharma op het toneel. Om een tot in het kleinste
detail zorgvuldige overgang van de winning tot
aan de verwerking van mucosa te garanderen, werken de SARIA-afdelingen Van Hessen en Bioiberica
al vele jaren samen om producten van dierlijke
oorsprong voor de farmaceutische industrie bruikbaar te maken. Mucosa (slijmvlies) is de onmisbare schakel tussen beide bedrijven.

Bioiberica en Van Hessen – het perfecte paar
Bioiberica, een mondiale life-science-onderneming met haar hoofdkantoor in Spanje, zet zich
met meer dan 45 jaar ervaring in om de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en planten
te verbeteren. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de identificatie, extractie en ontwikkeling
van moleculen op biologische basis, die worden
verwerkt tot hoogwaardige producten voor de
farmaceutische, nutraceutische, veterinaire, diergeneeskundige en agrarische industrie.

Dankzij deze specialisatie is Bioiberica toonaangevend in de productie van heparine en een wereldwijd referentiekader in onderzoek, productie
en distributie van andere werkzame stoffen van
dierlijke oorsprong, zoals chondroïtinesulfaat,
glucosamine, hyaluronzuur, het native collageen
type II of schildklier-API. De onderneming draagt
actief bij aan een circulaire economie door waardevolle bijproducten uit industriële productieprocessen te winnen voor hergebruik in andere
sectoren zoals dier- en plantengezondheid.

SARIAnews
SARIAnews 3535
35

// FOOD & PHARMA

De kernactiviteit van Bioiberica is heparine. Als
farmaceutisch bedrijf heeft Bioiberica echter niet
de mogelijkheid om het slijmvlies rechtstreeks uit
de varkensdarmen in het slachthuis te halen. Het
heeft externe expertise nodig voor de stappen die
moeten worden ondernomen voor de productie
van heparine.
Deze expertise biedt Van Hessen. Van Hessen verwerkt dierlijke organen en darmen op wereldwijde schaal en is wereldmarktleider op het gebied
van natuurdarm. De onderneming exploiteert ingewanden in talrijke slachterijen over de hele wereld. Naast hooggekwalificeerde medewerkers
beschikt het over een eigen onderzoeksafdeling
die nieuwe technologieën heeft ontwikkeld om
de efficiëntie te verhogen. Voordat de darmen op
hun eigen complexe reis uit de verwerking, kalibratie en levering aan lokale markten en de traditionele worstproducenten gaan, wordt mucosa
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uit de darmen geëxtraheerd en onder speciale
omstandigheden geconserveerd. Deze slijmachtige bekleding van de dierlijke darmen, die vroeger
als afval werd beschouwd, ondergaat intussen
een bijzondere behandeling.
Slijmvlies winnen, heparine extraheren
"Terwijl we de natuurdarmen schoonmaken, extraheren en verzamelen we ook de mucosa", legt
Christian Stamann uit, verantwoordelijk voor farmaceutische grondstoffen bij Van Hessen. "We
leveren ze aan Bioiberica, waar ze voor medische
doeleinden worden verwerkt tot heparine. Door
onze nauw samenwerking in dit proces kunnen
we de waarde van het eindproduct verhogen. Samen volgen we de verwerking van het product
van begin tot eind om de hoogste kwaliteit en
traceerbaarheid te garanderen. Dat is aantrekkelijk voor klanten."

De extractie van het darmslijmvlies is een proces
onder extreme tijdsdruk omdat de substantie begint af te breken zodra het dier is geslacht. Víctor
Vélez, hoofd inkoop Bioiberica, legt uit wat het
bedrijf doet met het slijmvlies dat Van Hessen levert: "Wij nemen de mucosa en extraheren daaruit de werkzame heparine. Die leveren we dan aan
onze klanten in de farmaceutische industrie voor
de productie van antistollingsgeneesmiddelen die
in de apotheek ter plaatse verkrijgbaar zijn."
Van Hessen en Bioiberica zijn de ideale partners
voor elkaar. "Met de hoeveelheid van onze
mucosaproductie kan niemand concurreren", legt
Stamann uit. "Wij zijn ook verantwoordelijk voor
de complete verwerkingstechniek in onze installaties. In werkelijkheid maken we deze machines
zelf. Zo kunnen we de veiligheid en vooral de kwaliteit volledig controleren." Mucosa is daarom uitgegroeid tot een gezamenlijk succesverhaal, zowel

voor de twee partners als voor de farmaceutische
klanten van Bioiberica.
Samen vormen Van Hessen en Bioiberica de SARIAdivisie Food & Pharma. Deze verbondenheid garandeert de slachterijen een maximale benutting
van hun materialen en de klanten een gecontroleerde en transparante leverketen, die gebaseerd
is op de hoogste kwaliteitsnormen en internationale certificeringen – samenwerking als belangrijke voorwaarde voor een hoogwaardig resultaat.
Tegelijkertijd gaat het bij de samenwerking om
meer dan alleen controle en transparantie in het
productieproces. Bioiberica verwerkt de mucosa bij
voorkeur op dezelfde plaats waar het wordt gewonnen. "Dat komt doordat mucosa voor ongeveer
85% uit water bestaat. In het belang van het milieu geven wij er de voorkeur aan het volume te
reduceren en alleen het extract dat de heparine
bevat naar onze productie-installatie te transporteren. Daarom zijn we in Noord- en Zuid-Amerika
en in Europa overal waar Van Hessen installaties
voor ingewanden exploiteert", legt Vélez uit.

"Omdat Bioiberica en Van Hessen hun samenwerking
zo sterk hebben geoptimaliseerd, hebben we een
volledig traceerbare toeleveringsketen. Wij kunnen
precies zeggen wat waar vandaan komt. In onze
branche is dat een absolute noodzaak."
Víctor Vélez, Bioiberica

Unieke integratie
De leveringsketen tussen beide bedrijven is volledig traceerbaar. Ze beschikken allebei over een
sterk supply chain-model, flexibiliteit en wereldwijde productiecapaciteit. De ongeëvenaarde integratie, controle en transparantie gedurende de
volledige verwerkingscyclus zorgen, in vergelijking met de concurrentie, voor een hoger rendement en een betere kwaliteit. Sinds het begin van
de samenwerkingin het begin van de jaren 90
zijn de op heparine gebaseerde producten van
Bioiberica zeer populair.
Vélez hierover: "Ons product is van biologische
oorsprong en onze processen zijn specifiek ontworpen om elk mogelijk biologisch risico tot een
minimum te beperken. Doorslaggevend is echter
dat ook onze toeleveranciers zorgvuldig omgaan
met de grondstoffen. Met Van Hessen als onze
betrouwbare partner kunnen we daar zeker zijn."

De innovatie, precisie, veiligheid en passie van de
teams van beide bedrijven zijn beslissende factoren voor de succesvolle ontwikkeling en continue
groei. Van Hessen en Bioiberica zijn betrouwbare
en strategische partners die trots zijn dat ze deel
uitmaken van de SARIA Groep.
Ook in de toekomst zullen de twee bedrijven hun
gemeenschappelijke infrastructuur continu blijven uitbreiden. Door kennis te consolideren en
nieuwe producten te ontwikkelen, kunnen beide
bedrijven blijven groeien en zo de missie van
SARIA vervullen om dierlijke bijproducten om te
vormen tot hoogwaardige grondstoffen voor
nieuwe toepassingen in andere sectoren.

Omdat Van Hessen een belangrijke speler op de
markt is, staat ook Bioiberica voortdurend een
breed gamma aan grondstoffen van dierlijke oorsprong ter beschikking. "Mucosa is ongetwijfeld
het belangrijkste product", zegt Vélez, "maar ons
bedrijf krijgt van Van Hessen ook kraakbeen en
vele andere grondstoffen die in diverse farmaceutische producten worden gebruikt."
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In overeenstemming met de wet
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, INTEGRITEIT EN HANDELEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN ZIJN VOOR SARIA
HOGE WAARDEN. EEN OVERKOEPELEND COMPLIANCE-MANAGEMENT ZET BELANGRIJKE STAPPEN OM DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN ETHISCHE NORMEN BETROUWBAAR NA TE LEVEN.

Al jaren geleden heeft de SARIA Groep een compliancesysteem opgebouwd dat sindsdien regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen of gewijzigde randvoorwaarden.
De zwaartepunten van het systeem komen overeen
met de voor SARIA relevante compliancerisico's,
die voortdurend geïdentificeerd en systematisch
geëvalueerd worden. Belangrijke punten zijn onder
andere eerlijke concurrentie, de scheiding van bedrijfs- en privébelangen en arbeidsomstandigheden die de veiligheid en de gezondheid beschermen
en in overeenstemming zijn met de nationale wetgeving.

Een centraal instrument van het compliancesysteem is de vrijwillig gedefinieerde Code of Conduct. Als gemeenschappelijke gedragscode zijn
hierin regels vastgelegd die voor alle entiteiten
van de onderneming bindend zijn. De code richt
zich dan ook tot elke medewerker, maar ook tot
externe derden, want faire, wettelijk verantwoorde handelingen verwacht de SARIA Groep ook
van haar zakenpartners.

Trainingen en ervaren Compliance
Officers ondersteunen de SARIAmedewerkers bij het naleven
van de Code of Conduct.

Stephan Vieth, divisiemanager Group Legal,
is als Chief Compliance Officer op
overkoepelend niveau verantwoordelijk
voor het compliance-management
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De SARIA Code of Conduct
fungeert als gemeenschappelijke
gedragscode voor de medewerkers en
zakenpartners van de SARIA Groep

Compliance is een vast bestanddeel van de dagelijkse activiteiten en een eis die in de ondernemingsgroep overal en altijd vast verankerd moet
zijn. Om dit te bereiken, omvat het compliancesysteem van SARIA een uitgebreide lijst van maatregelen met initiatieven die rechtstreeks gericht zijn
op de medewerkers. Met inbegrip van opleidingen
op lokaal en groepsniveau. Voor leidinggevenden
in belangrijke segmenten, zoals inkoop en verkoop,
zijn aanwezigheids- en e-learningprogramma's in
verband met compliance verplicht. Bovendien ondertekenen deze medewerkers jaarlijkse Compliance & Commitment Letter en bevestigen daar
voor hun competentiegebied rechts- en regelconform te werken.
Onder organisatorische aspecten werd het compliance-management volgens de ondernemingsstructuur opgesteld, zodat voor elke nationale
eenheid of divisie een Compliance Officer is aangesteld. Het is hun taak om ter plaatse de naleving
van de regels te bewaken en compliancemaatregelen uit te voeren, bij concrete vragen uit de
praktijk te adviseren en medewerkers als contactpersoon ter beschikking te staan.

Thema's van het SARIAcompliancesysteem
Mensen- en werknemersrechten
	Veiligheid en bescherming van

Voorgedefinieerde meldsystemen en rapportagelijnen waarborgen de systematische, gestandaardiseerde en regelmatige communicatie.
De raad van bestuur wordt in regelmatige verslagen over alle relevante gebeurtenissen en
maatregelen in samenhang met compliance geïnformeerd. Hij is echter ook, vertegenwoordigd
door twee van zijn leden, in het kader van een
Compliance Board actief betrokken bij de planning en uitvoering van projecten van de compliance-organisatie.
De in het kader van het compliancesysteem getroffen maatregelen worden, inclusief hun resultaten, geregistreerd en gedocumenteerd – zowel
op groepsniveau als op het gebied van de organisatie-eenheden. Om te waarborgen dat het systeem functioneert, wordt het door onafhankelijke
derden getest. Er wordt ook gecontroleerd of het
systeem nog steeds alle risico's in verband met
compliance afdekt. Om de controlemechanismen
nog verder uit te breiden, zal SARIA in de toekomst
aanvullend op steekproeven gebaseerde audits in
vestigingen uitvoeren. Per jaar en organisatie-eenheid is een audit ter plaatse voorzien.

Aanwijzingen met betrekking tot mogelijke schendingen van de compliance helpen SARIA om de
nadelen voor de groep, haar medewerkers, zakenpartners en het publiek vroegtijdig weg te nemen.
Binnen de ondernemingsgroep is iedereen dan
ook verplicht om eventuele onregelmatigheden
onmiddellijk te melden. Naast de Compliance Officers is hiervoor als alternatief een Integrity Line
beschikbaar. Deze is toegankelijk via de websites
van de groep en is dus niet alleen toegankelijk
voor de medewerkers, maar ook voor alle andere
denkbare klokkenluiders. De meldingen kunnen
volledig anoniem zijn. Elke melding wordt binnen
de compliance-organisatie onmiddellijk gecontroleerd. Waar nodig volgen diepere onderzoeken
met de bijbehorende consequenties, met inbegrip
van het feit dat SARIA maatregelen treft om
soortgelijke inbreuken op de regels in de toekomst
nog betrouwbaarder te voorkomen.

Gegarandeerde vertrouwelijkheid: de
Integrity Line van SARIA voldoet nu al
aan de hoge eisen van de toekomstige
klokkenluidersrichtlijn van de EU.

de gezondheid
Eerlijke concurrentie
Integriteit
Gegevensbescherming
Witwassen van geld en sancties
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