Managementsamenvatting referentieverslag Agrico 2018
Ook in 2017/2018 is op basis van onze vijf strategische MVO-pijlers gewerkt aan duurzame
oplossingen. Wij willen hiermee een rol spelen in de verduurzaming van de voedselketen en een
bijdrage leveren aan de zorg voor mens, milieu en maatschappij.
Agrico wil groeien. Groei en duurzaamheid lijken niet samen te gaan. Echter, niets is minder waar. Wij
willen onze groei op duurzame wijze realiseren. Met onze ‘next generation’-rassen verminderen wij het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor Phytophthora met maar liefst 80%. Bij investeringen
zoals op ons kweekbedrijf en in ons kwaliteitscentrum worden beslissingen niet alleen op
bedrijfseconomische basis maar ook op basis van duurzaamheid genomen.
In 2017/2018 hebben wij een programma-flyer ontwikkeld waarin op heldere en duidelijke wijze de
doelstellingen van onze MVO-pijlers worden beschreven. Deze flyer hebben wij dit jaar tijdens de open
dag van ons kweekbedrijf uitgereikt. In het kader van ISO-26000 verzorgen wij elk jaar een rapportage
op het gebied van MVO. Dit verslag wordt gepubliceerd op onze website en bij de NEN.
Per MVO-pijler worden hieronder in het kort de belangrijkste resultaten vermeld;

Voedselvoorziening & Nieuwe markten
Twee studenten hebben zich bezig gehouden met vraagstukken over ketenrisico en ketenefficiency in
relatie tot duurzaamheid. Beide opdrachten zijn succesvol afgerond.
Wij hebben ons aangesloten bij de Bio-academy, een platform voor kenniszoekers op het gebied van
biologische landbouw onder het motto: delen van kennis, samenwerken en verbinden.
Ons jongerencollege is op bezoek geweest bij onze agent in Italië om bij het verpakkingsbedrijf te
kijken en te horen hoe duurzaamheid in de Italiaanse markt wordt beleefd en hoe hier op wordt
ingespeeld.
Het Slow Food Youth Network Nederland (SFYN) is door ons uitgedaagd om drie aardappelconcepten te
ontwikkelen met als doel jongeren voor de aardappel te interesseren. Na de voordracht op ons
kweekbedrijf, is het winnende concept op een foodfestival in Utrecht gepresenteerd.

Milieu & CO2-reductie
In het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn(EED) hebben wij onze Nederlandse
vestigingen laten auditen op het verbruik van energie. Hierbij is een adviesrapport samengesteld voor
energiebesparende maatregelen, die de komende vier jaar uitgevoerd zullen worden. Naast het inzicht
in de hoeveelheid energie die door de verschillende vestigingen wordt verbruikt, bevat het rapport ook
de bijbehorende CO2 uitstoot. Voor dit jaar is een investeringsplan opgesteld over de vanuit het rapport
geadviseerde energiemaatregelen. Deze dienen voor 2020 te zijn uitgevoerd, het jaar van de volgende
EED audit.
Het gebruik van leaseauto’s bij Agrico is uitbesteed. In 2017/2018 is samen met de leasemaatschappij
een analyse gemaakt van het vergroenen van ons wagenpark en dat van het rijgedrag van onze
medewerkers. Wij kunnen onze activiteiten niet uitoefenen zonder gebruik te maken van auto’s, maar
wij zullen wel inspelen op mogelijkheden om dit zo milieuvriendelijk te doen.

Op Agrico Research zijn zonnepanelen aangesloten die
voorzien in een reductie van 25% van het
energieverbruik. Ook op het nieuwe gebouw van het
Quality Center wordt de aanleg van zonnepanelen
voorzien. Een subsidieverzoek is inmiddels gehonoreerd.

Gezondheid & Innovatie
Met de realisatie van het Quality Center wordt duurzame innovatie binnen ons bedrijf ook tastbaar.
Door te voldoen aan de nieuwste bouweisen voor moderne koel- en klimaatcellen, te investeren in een
volautomatische tarreer- en kwaliteitslijn en energie te winnen met zonnecollectoren op het dak, is
duurzaamheid integraal in het project meegenomen.
De 384 aangelegde zonnepanelen bij Agrico Research zullen naar verwachting circa 100.000 kWh per
jaar opwekken. Dat is ongeveer een kwart van het jaarlijkse verbruik. De panelen liggen op de platte
daken van het kantoor en van het laboratorium omdat deze als enige geschikt bleken zonder
aanvullende bouwkundige voorzieningen te hoeven treffen. Een deel van de opgewekte stroom wordt
terug geleverd aan het net.
Ten slotte zijn, mede in het kader van het nieuwe kassencomplex chef-koks van lokale restaurants
uitgenodigd om kennis te nemen van het aardappelkweekproces en culinair vast te stellen welke
nieuwe rassen zich onderscheiden in smaak en bereiding.

Betrokken & Gezond personeel
In boekjaar 2017/2018 hebben wij verschillende bijeenkomsten met studenten op hoge scholen
bijgewoond om Agrico als potentieel toekomstige werkgever onder de aandacht te brengen.
Wij zien kennisontwikkeling van onze medewerkers als een continu proces. Voor opleidingen passend
bij de huidige of een toekomstige functie is per medewerker een opleidingsbudget beschikbaar.
In het kader van duurzaam werken is door een interne werkgroep in het verslagjaar een
generatiebeleid opgesteld waarin regelingen voor verschillende leeftijdsfasen zijn uitgewerkt. Dit beleid
is tijdens een strategische dag voor het personeel uiteengezet en voorgelegd aan de
ondernemingsraad. In de herfst van 2018 is dit beleid geformaliseerd.

De teler centraal
Teeltoptimalisatie en smartfarming zijn belangrijke ontwikkelingen voor het akkerbouwbedrijf. Wij
willen onze telers in deze ontwikkelingen steunen. Samen met het jongerencollege hebben wij in
2017/2018 verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van teeltoptimalisatie. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat het verzamelen van de juiste data geen sinecure is en dat samenwerking met
andere (keten-) partijen nodig is om succesvol te kunnen zijn. Agrico zal ook participeren in het
smartfarming project 4.0 van de WUR.
In dit verslag vindt u verder een tekstuele weergave van de referentiematrix voor seizoen 2017/2018,
die een onderdeel is van de zelfverklaring ISO 26000. Hierbij wordt aan de hand van 40 vragen, duidelijk
gemaakt hoe uitvoering wordt gegeven aan MVO-beleid bij Agrico. Hierbij worden voorbeelden, uitleg,
illustraties en bronweergaven vermeld. Dit rapport is met veel zorgvuldigheid en enthousiasme
samengesteld door de werkgroep MVO van Agrico. We denken hiermee een bijdrage te leveren aan de
transparantie en zichtbaarheid van onze MVO-inspanningen.

