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BESTE LEZERS,
Vijf zinnen zijn het resultaat van een proces van bijna een jaar waarin wij als raad van bestuur samen met veel collega’s uit het internationale
management het SARIA Raamwerk hebben ontwikkeld als gezamenlijk kader voor onze wereldwijde activiteiten. Vijf zinnen die de kern vormen
van onze identiteit en het bestaansrecht van onze zakelijke activiteiten - dan is elk woord goed doordacht. Wij hebben daarvoor de noodzakelijke tijd genomen, zodat wij nu eensgezind en overtuigd achter datgene staan wat ons als bedrijf onderscheidt, welke doelen wij samen
nastreven en hoe wij onze rol binnen het bedrijf zien. Het was een grote uitdaging om recht te doen aan onze zeven zeer verschillende ondernemingen en de uiteenlopende activiteiten in de ruim 20 landen die wij slechts dankzij de medewerking van alle betrokkenen konden realiseren. Op de volgende pagina’s presenteren wij u in het interview met de raad van bestuur de exacte inhoud van het SARIA Raamwerk, dat
bestaat uit de woorden ‘Doel‘, ‘Visie‘ en ‘Missie‘ en geven wij inzicht in het ontstaansproces, de achtergronden, doelen en inhoud.
Het Raamwerk is niet alleen het element dat ons internationaal en binnen de gehele groep verbindt, maar vormt ook de rode draad van deze
SARIAnews editie. De titel “Preferred partner for sustainable solutions”, het zijn van de beste partner voor duurzame oplossingen, beschrijft
als kernpunt van de visie onze aanspraak en ons doel als SARIA Group, nu en in de toekomst. In concrete voorbeelden laten wij u in het eerste
deel van de editie zien hoe wij in elk van onze ondernemingen elke dag weer werken om meerwaarde tot stand te brengen voor onze partners
uit de meest uiteenlopende branches en hoe door de verwerking van dierlijke producten en organische restmaterialen een bijdrage wordt geleverd aan het duurzame gebruik van bronnen. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op een centraal aspect van ons belangrijke bedrijfsdoel: “Together”, samen als een sterke groep. Hiervoor stellen wij u een serie internationaal gerichte projecten en afdelingen voor waarin
samenwerking binnen de gehele groep een doorslaggevende succesfactor is.
Bovendien berichten wij in deze editie over enkele interne veranderingen die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden. Zo maakt u
onder andere nader kennis met de beide nieuwe leden van de raad van bestuur. Nadat Nicolas Rottmann al in januari is toegetreden, blikt hij
in het interview terug op zijn eerste maanden als lid van de raad van bestuur van SARIA. Met dr. Peter Hill is er nog een collega bijgekomen
die zich met name zal richten op de uitbreiding van onze Pet Food activiteiten.
Misschien verrast het u tijdens het lezen dat u slechts af en toe het woord “corona” tegenkomt. Dat betekent niet dat de pandemie ongemerkt
aan ons is voorbijgegaan, want natuurlijk stond en staat COVID-19 ook bij SARIA bovenaan de agenda dit jaar. Diverse factoren hebben ertoe
bijgedragen dat wij met de uitdagingen over het algemeen goed konden omgaan. Met grote flexibiliteit en dankzij de inzetbaarheid van alle
medewerkers konden wij de bedrijfsprocessen continueren en een betrouwbare leverancier van onze producten en diensten zijn voor onze
partners. Desondanks hopen wij natuurlijk dat de huidige uitzonderlijke toestand snel zal eindigen en dat wij allemaal ondanks de moeilijke
tijd die iedereen heeft gehad ook van de situatie zullen leren en er op enkele vlakken zelfs sterker uit zullen komen.
Laten we daarom samen vooruitkijken!

Hartelijke groet,
De raad van bestuur van de SARIA Group
Peter Hill // Lars Krause-Kjær // Nicolas Rottmann // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier // Harald van Boxtel
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// INTERVIEW MET DE RAAD VAN BESTUUR

Het SARIA Raamwerk: met duidelijke
positionering naar duurzaam succes
IN HET AFGELOPEN JAAR HEEFT DE SARIA GROUP EEN GEZAMENLIJK STRATEGISCH KADER ONTWIKKELD EN DAARIN
VASTGELEGD WAT ZIJ IN DE KOMENDE JAREN WIL BEREIKEN EN HOE DEZE AMBITIES MOETEN WORDEN GEREALISEERD.
HET “SARIA RAAMWERK”, BESTAANDE UIT DOEL, VISIE EN MISSIE, WORDT AANGEVULD MET ZES BEDRIJFSBEGINSELEN
(“BUSINESS PRINCIPLES”) WAARIN EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSCODE STAAT GEDEFINIEERD VOOR ALLE MEDEWERKERS.
IN HET INTERVIEW VERTELLEN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR HOE HET RAAMWERK IN SAMENWERKING MET
HET MANAGEMENT VAN DE LANDEN EN DIVISIES IS ONTWIKKELD ZODAT REKENING KON WORDEN GEHOUDEN MET DE
DIVERSE BEDRIJFSSPECIFIEKE EN CULTURELE PERSPECTIEVEN BINNEN DE GROEP. BOVENDIEN LICHTEN ZIJ DE INHOUDELIJKE
OVERWEGINGEN ACHTER DE AFZONDERLIJKE ELEMENTEN VAN HET RAAMWERK TOE EN GEVEN ZIJ EEN VOORUITBLIK OP
DE VOLGENDE STAPPEN.
// SARIA is een concern dat sterk wordt
gekenmerkt door de decentrale
managementstructuur. Waarom is een
gezamenlijk kader dan toch nuttig?
Tim Schwencke (TAS): Er waren meerdere redenen
waarom wij zijn begonnen met het Raamwerk
proces. In de afgelopen jaren is SARIA beïnvloed
door vele interne en externe veranderingen.
Zo hebben de internationale groei en nieuwe
bedrijfstakken de complexiteit van onze
organisatie vergroot. Daardoor groeide ook de
behoefte aan een gezamenlijke visie en een
heldere doelstelling voor de toekomstige
ontwikkeling van de groep. Onze medewerkers
hadden behoefte aan oriëntatie en transparante
prioriteiten, bijvoorbeeld voor beslissingen op
zakelijk gebied en wat betreft investeringen,
marktpositionering of communicatie. Wij hadden
behoefte aan een gezamenlijk anker voor onze
wereldwijde activiteiten.

van ons dat wij voldoen aan steeds hogere eisen
op het gebied van kwaliteit en transparantie en
aan de vraag naar specifieke producten. Veel
van onze zakelijke partners zien SARIA als een
gesloten eenheid. Daarom verwachten zij van
ons een constante en betrouwbare product- en
servicekwaliteit, ongeacht de locatie van de
productiefaciliteit. Aan deze voorwaarde kunnen
wij alleen tegemoetkomen als wij onszelf ook
beschouwen als een eenheid en daarnaar
handelen. Bovendien zijn thema’s met globale
relevantie, zoals duurzaamheid of sociale
verantwoording, evenzeer van belang voor al
onze activiteiten en vereisen zij daarom
concernbrede antwoorden. Onze decentrale
managementstructuur vormde altijd al de
basis van ons succes en is nog steeds een van
onze sterke punten. Wij zijn er echter van
overtuigd dat het voor SARIA een groot
voordeel kan zijn en synergiën kan losmaken
wanneer dit sterke lokale management wordt
gecombineerd met een overkoepelende
Harald van Boxtel (HVB): Wij zijn werkzaam in
een steeds veranderende omgeving. Wat betreft de samenwerking en afstemming.
voortdurende consolidatietendensen in de vlees- en
slachtindustrie hebben wij te maken met sterke
spelers in de markt. Consumenten verwachten
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Lars Krause-Kjær (LKK): Naast de veranderde
marktvoorwaarden moeten wij ook het hoofd
bieden aan het gebrek aan gespecialiseerde
werknemers dat op veel plaatsen speelt. Een
aantrekkelijk werkgeversprofiel is absoluut
noodzakelijk om de aandacht van nieuwe
talenten te trekken en hen voor SARIA te winnen.
Tegelijkertijd willen wij onze medewerkers
motiveren en aan ons binden door ze het
gevoel te geven deel uit te maken van SARIA en
zich te kunnen identificeren met de doelstelling
en de waarden van de groep.
Franz-Bernhard Thier (FBT): Al deze
omstandigheden vereisen een goede en heldere
positionering, zowel in de markt als werkgever,
om de toekomstige concurrentiepositie van de
groep en haar ondernemingen veilig te stellen.
Wij willen gebruikmaken van het potentieel dat
ons netwerk van wereldwijde activiteiten en de
kennis en kunde van 11.000 mensen biedt.
Daarom zal in de komende jaren de focus liggen
op de samenwerking binnen de gehele groep
en daardoor het bevorderen van het denken en

Het resultaat van het omvangrijke Raamwerk proces staat beschreven op Engelstalige posters. De drie posters met het Raamwerk, de Bedrijfsbeginselen en de weergave van de
bedrijfsbeginselen, zullen spoedig op elke locatie van de SARIA Group worden opgehangen, zo nodig vertaald in de desbetreffende taal.

handelen als een eenheid. Onze gezamenlijke
bijdrage en onze Visie en Missie definiëren was
hiervoor een belangrijke mijlpaal. De
managementteams hadden grote interesse en
stonden zeer open om zo’n strategisch kader
samen te ontwikkelen. Daaruit blijkt ook een
fundamentele culturele verandering op weg
naar een sterkere coöperatieve
managementstructuur.
// Kunt u iets dieper ingaan op het
ontwikkelingsproces en uitleggen in hoeverre
de aanpak “coöperatief” was?
HVB: Een van de hoofddoelen was om het
gezamenlijke kader zo te definiëren dat er
enerzijds genoeg ruimte is om al onze
verschillende activiteiten te representeren, maar
anderzijds ook zo specifiek te zijn dat het de
karakteristieke kenmerken van SARIA
weerspiegelt en niet toepasbaar is op elk ander
bedrijf. Deze opgave bleek een behoorlijke
uitdaging te zijn, wetende dat wij op dit moment
met zeven ondernemingen in ruim 20 landen
werkzaam zijn.

LKK: Dat was ook één van de redenen waarom
wij hebben gekozen voor een coöperatieve opzet:
zo konden wij rekening houden met de
uiteenlopende perspectieven en ervaringen
tijdens de diverse ontwikkelingsstappen en
zorgen dat ze uiteindelijk allemaal in het
resultaat terug te vinden waren. Bovendien
wilden wij een zo groot mogelijke steun van het
management krijgen voor het Raamwerk. Het
daarin gedefinieerde kader heeft alleen
meerwaarde als het een vast onderdeel gaat
uitmaken van ons dagelijks handelen.
Commitment bereik je doorgaans niet door
anderen iets voor te schrijven. Met name met
het oog op onze traditionele decentrale structuur
en culturele veelzijdigheid binnen de groep was
het uiterst belangrijk om de verschillende
managementperspectieven actief in het
gezamenlijke proces te betrekken.
TAS: Het proces bestond uit meerdere stappen.
Wij zijn begonnen met een brainstormsessie
waarin wij als raad van bestuur samen met de
verantwoordelijken van de landen en

ondernemingen onder andere op een rijtje
hebben gezet wat onze medewerkers verbindt
met SARIA, welke waarden wij als groep delen en
welke uitdagingen voor ons liggen. Omdat
diverse eenheden al een dergelijk proces op
lokaal niveau hadden doorlopen, hebben wij ook
rekening gehouden met de uitkomsten daarvan.
Daarnaast werden de afzonderlijke leden van
de raad van bestuur geïnterviewd. Op basis van
al deze informatie hebben wij een eerste
voorstel opgesteld voor de inhoud en het
formaat van het gezamenlijke SARIA Raamwerk.
Het eerste ontwerp werd gepresenteerd in een
feedbackworkshop en nogmaals met dezelfde
deelnemersgroep bediscussieerd, aangevuld met
enkele andere personen die een nieuwe visie
hadden op het thema. Aansluitend is de
uiteindelijke versie opgesteld en verdeeld over
de gehele SARIA Group. Met het SARIA
Raamwerk als gezamenlijk kader voor de gehele
groep hebben wij een belangrijk eerste doel
bereikt in onze algemene strategische
ontwikkeling.
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// Wat zijn de kernpunten van het
Raamwerk?
FBT: Ons Doelbeschrijft de bijdrage die wij als
groep willen leveren aan de maatschappij.
Daarvoor onderstrepen wij centrale elementen
van ons bedrijfsmodel: SARIA streeft naar een
duurzame wereld door organische reststoffen
en dierlijke producten zo te verwerken dat ze
schaarse natuurlijke bronnen vervangen. Onze
ecoMotion biodiesel is bijvoorbeeld een direct
alternatief voor brandstof uit niet-hernieuwbare
grondstoffen. Zo leveren wij een ecologische
bijdrage aan een duurzaam gezonde wereld.
Bovendien dragen wij bij aan een gezonder
leven door - met bijvoorbeeld producten van
Bioiberica en SARVAL of de organische meststof
van ReFood - de gezondheid, levenskwaliteit en
het welzijn van mensen, dieren en planten te
verbeteren.
LKK: Het begrip “gezondheid” heeft ook betrekking
op onze hoge veiligheids- en hygiënestandaarden
bij de inkoop en verwerking van dierlijke
producten, waartoe wij ons verplichten ter
bescherming van onze medewerkers en derden
tegen verwondingen en gezondheidsrisico’s en
voor de veiligheid van onze eindproducten. In de
afzonderlijke ondernemingen is deze gedachte
in heel uiteenlopende wijzen terug te vinden. Zo
gaat het bijvoorbeeld bij Van Hessen of Bioceval
om levensmiddelenveiligheid, bij SecAnim om
de bijdrage aan de preventie van epidemieën.
HVB: Zo’n statement als in het Doelformuleren,
schept hoge verwachtingen die wij alleen met
een sterk team kunnen inlossen; samen als een
groep, samen met onze zakelijke partners en
samen met onze medewerkers. Al deze aspecten

zijn meegenomen in het Doel, zodat uiteindelijk
achter elk woord apart een goed doordachte
betekenis schuilgaat. Dat geeft een goede indruk
van het vele werk dat in dit gezamenlijke proces
is gestoken.
// En waar gaat het om in Visie en Missie?
TAS: Visie beschrijft wie wij willen zijn: de beste
partner voor duurzame oplossingen die nieuwe
normen stelt in de branche. Onder duurzaamheid
worden daarbij ook ecologische, sociale en
economische aspecten verstaan. Ons streven
om bronnen te sparen door organische
materialen te verwerken tot waardevolle
ingrediënten voor andere industrietakken is de
gezamenlijke basis van onze uitgebreide
activiteiten, zoals Franz-Bernhard Thier al
vertelde. Wij nemen echter ook economische
verantwoordelijkheid door zorg te dragen voor
het voortbestaan op lange termijn van ons
bedrijf en de duurzame ontwikkeling van onze
partners te bevorderen. Om dat te bereiken, willen
wij ons intensief concentreren op bepaalde
kerngebieden, waaronder een sterke
klantoriëntatie, voortdurende innovatie en het
beste team, dus het doelgericht uitdagen en
ondersteunen van onze medewerkers. Hier speelt
ook het sociale aspect van de
duurzaamheidsgedachte een rol. Deze
prioriteiten staan in het tweede deel van de Visie
omschreven.
FBT: De Missie als derde element van het
Raamwerk vat enerzijds een van onze
belangrijkste bedrijfsactiviteiten samen: wij
bieden onze partners en het milieu meerwaarde
door als betrouwbare dienstverlener uit
organische bronnen hoogwaardige

halffabricaten te winnen voor de landbouw,
energiesector, diervoederen
levensmiddelenindustrie, gastronomie en
farmaceutische industrie. Anderzijds beschrijft
de term de essentiële eigenschappen en waarden
die ons als SARIA kenmerken - bedrijfsmatig
denken en lokale verantwoording, natuurlijk en
passie voor ons bedrijf als schakel in de gehele
waardeketen - en verwijst het naar de groeiende
internationalisering van onze activiteiten. De
Missie beschrijft tevens wat wij doen en door
welke overtuigingen wij ons daarbij laten leiden.
// Naast een gezamenlijke Doel, Visie en Missie
voor de groep heeft u zes bedrijfsbeginselen
gedefinieerd. Hoe vullen die het Raamwerk
aan?
LKK: Voor een duurzaam en langdurig succesvol
bedrijf is het noodzakelijk om je steeds bewust
te zijn van je verantwoordelijkheid ten opzichte
van zakelijke partners, maar ook voor de
medewerkers, de kwaliteit en veiligheid van
producten en diensten en voor maatschappelijke
en ecologische thema’s. Naast de ambities die
zijn uiteengezet in het Raamwerk zijn daarom in
de zes Bedrijfsbeginselen enkele
basisgedragsregels voor ons werk vastgelegd. Op
sommige gebieden zetten ze ook de inhoud van
de Visie en Missie nader uiteen: ‘kwaliteit’ heeft
bijvoorbeeld niet alleen betrekking op het
eindproduct of het eindresultaat, maar is
gebaseerd op kwalitatieve standaarden en
processen. Het ‘beste team’ is niet alleen een
verzameling van prestatiegerichte medewerkers,
maar kenmerkt zich ook door een samenwerking
gebaseerd op respect en vertrouwen
samenwerking. De bedrijfsbeginselen zijn dus
een extra oriëntatie voor het gedrag van

“SARIA werkt aan een duurzame wereld door 		
organische reststoffen en dierlijke producten 		
zo te verwerken dat ze schaarse natuurlijke 		
bronnen vervangen.”
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“STRATEGISCH FRAMEWORK”
Een strategisch Raamwerk beantwoordt vanuit de bedrijfsvisie de vragen naar het waarom,
wat en hoe en definieert zo de strategische focus van de bedrijfsactiviteiten. Intern geeft
zo’n kader een helder beeld van de algemene doelen waaraan gezamenlijk wordt gewerkt.
eenieder bij SARIA. Gelijktijdig vormen ze een
belofte aan onze stakeholders: op deze principes
kunnen ze vertrouwen als ze met ons
samenwerken. Daarop willen wij in de toekomst
worden getoetst.
Nicolas Rottmann (NRO): Toen ik lid werd van
de raad van bestuur was het Raamwerk al af,
maar ik heb wel deelgenomen aan de discussies
over de Bedrijfsbeginselen. Op het eerste gezicht
lijken de daarin ter sprake gebrachte thema’s
bekend en vanzelfsprekend. Door ze bewust en
ook schriftelijk vast te leggen, onderstrepen wij
echter het blijvende belang van deze principes
en het begrip daarvan en de betrokkenheid
daarmee van ons allen. Zo willen wij zorgen dat
de gedeelde beginselen een belangrijke rol spelen
in ons dagelijks handelen.
// Hoe kunnen alle medewerkers in de
verschillende landen en ondernemingen zich
identificeren met het SARIA Raamwerk en
de bedrijfsbeginselen?
TAS: Dat is een heel belangrijk punt. Wij zijn ons
ervan bewust dat het vastleggen van dit
gezamenlijke kader slechts een eerste stap is
in een langdurig strategisch, maar ook
cultureel proces. Veel zal niet van vandaag op
morgen zijn veranderd en hoogstwaarschijnlijk
zal er helemaal niets veranderen als onze
medewerkers niet meewerken. Daarom hebben
wij een uitgebreide serie workshops
georganiseerd: in de eerste plaats om alle
medewerkers van SARIA te informeren over het
Raamwerk en de achterliggende redenen. In de
tweede plaats helpen workshops medewerkers
in alle lagen van de organisatie om de
kernpunten van het Raamwerk te concretiseren
in hun eigen context en hun eigen
werkzaamheden. Daarbij wordt het duidelijk dat
elke sector een belangrijk onderdeel uitmaakt
van het geheel en wat de concrete bijdrage van
eenieder is aan de algemene ambities van de
groep.
LKK: Ook hier is het gunstig dat wij
vertegenwoordigers van de verschillende
managementteams bij het proces hebben
betrokken. In ieder land of iedere onderneming
heeft minstens één persoon deelgenomen aan
de ontwikkeling, deze personen zijn daardoor zo
vertrouwd met de overwegingen en
voornemens met betrekking tot het Raamwerk
dat zij de implementatie in de diverse lokale
eenheden kunnen ondersteunen.

Identificatie met de zin en het begrip van de samenhang van zakelijke activiteiten bieden
inspiratie en oriëntatie voor het eigen handelen om actief bij te dragen aan het bereiken
van de algemene doelstellingen. Ook tegenover externe betrokkenen maakt een strategisch
Raamwerk het fundamentele bedrijfsdoel aanschouwelijk met behulp van consistente
boodschappen en oriëntatiepunten. Door de lange termijn ambities geeft het richting aan
de strategische route van het bedrijf om door doelgericht handelen de gedefinieerde doelen
te bereiken.

// Hoe zal het Raamwerk de
bedrijfsactiviteiten van SARIA beïnvloeden?
FBT: Het vastleggen van dit gezamenlijke
Raamwerk gaat voor ons niet alleen over
communicatie, maar houdt ook een verplichting
in om bepaalde uitdagingen doelbewust aan te
gaan. De logische volgende stap op het niveau
van de raad van bestuur zal zijn om op basis
van het Raamwerk strategische kernthema’s te
bepalen die wij in de komende jaren als groep
willen aanpakken. Daarnaast zullen wij enkele
algemene doelstellingen van de groep
concretiseren wat wij op elk van de genoemde
kerngebieden willen bereiken. Deze discussie zal
het uitgangspunt zijn voor de ontwikkeling van
onze strategie voor de hele groep en zodoende
de in het Raamwerk vastgestelde pretenties
nauw verbinden met onze zakelijke beslissingen.
TAS: Met de aanstelling op 1 september van dit
jaar van Peter Hill in de raad van bestuur van
SARIA hebben wij al de eerste consequenties
getrokken uit de gedefinieerde prioriteiten. Hij
zal met name verantwoordelijk zijn voor de
toekomstige ontwikkeling en de strategische
groei van onze voer- en Pet Food-activiteiten.
Dankzij de extra focus kunnen wij ons intensiever
oriënteren op de klanten en de kwaliteit in deze
voor ons zeer belangrijke branche.
Peter Hill (PH): Ook al begin ik pas net in de raad
van bestuur van SARIA en ben ik zelf niet betrokken
geweest bij de ontwikkeling van het Strategisch
Raamwerk, weet ik uit ervaring hoe essentieel
het is voor een zo internationaal opererend en
divers bedrijf als SARIA om een
gemeenschappelijke visie te hebben op doelen,
richtingen en waarden. Zo’n algemeen
uitgangspunt voor de hele groep vormt een
goed en belangrijk kader voor de verdere
ontwikkeling.

NRO: Bovendien kan het Raamwerk een
belangrijke referentie vormen voor diverse
thema’s waarbij in het verleden een heldere of
samenhangende richtlijn ontbrak. Zo zullen wij
ons bijvoorbeeld bij investeringsbesluiten
afvragen in hoeverre zij bijdragen aan onze
gezamenlijke visie en in overeenstemming met
onze bedrijfsbeginselen uitvoerbaar zijn. Het
Raamwerk kan tevens worden gebruikt om ons
werkgeversprofiel en onze marketingactiviteiten
te organiseren en te vernieuwen. Een andere
mogelijkheid is het opzetten resp. uitbreiden
van programma’s voor de ontwikkeling en de
opvolging van leidinggevenden, gebaseerd op
een gezamenlijke kijk op leiderschap. Die kan
dan weer worden afgeleid uit het Raamwerk.
Ook kan het ons helpen om richtlijnen voor de
gehele groep te ontwikkelen waarin de omgang
met specifieke aspecten, zoals arbeidsveiligheid
of kwaliteit wordt geconcretiseerd.
HVB: In de komende maanden zullen wij de serie
workshops voortzetten om onze medewerkers
vertrouwd te maken met het Raamwerk en de
Bedrijfsbeginselen. Nu constateren wij al hoe
deze informatie op diverse plaatsen wordt
gebruikt als input en uitgangspunt. Dit effect
zal door de verdere implementatie in de
komende maanden nog verder worden versterkt.
Het actief betrekken van onze medewerkers zal
de sleutel zijn om de daad bij het woord te
voegen. Als iedereen op zijn eigen gebied begint,
op alle niveaus van de organisatie, zal een grote
stap gezet worden binnen onze doelstellingen.
Zoals reeds gezegd, staan wij nog aan het begin
van een langdurig strategisch en cultureel proces,
maar wij zijn ervan overtuigd dat wij met de
combinatie van het Raamwerk en de
bedrijfsbeginselen een solide basis hebben
gevormd voor de verdere succesvolle
ontwikkeling van onze groep.
// Hartelijk dank voor het gesprek.
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Duurzame oplossingen:
producten en diensten
EEN CENTRAAL ASPECT VAN DUURZAAMHEID IS HET ZORGVULDIGE GEBRUIK VAN SCHAARSE BRONNEN.
DEZE ZOWEL ECOLOGISCHE ALS ECONOMISCHE BASISGEDACHTE VORMT DE KERN VAN HET BEDRIJFSMODEL
VAN SARIA. IN DE FUNCTIE VAN TUSSENPERSOON IS DE GROEP AAN DE ENE KANT DIENSTVERLENER DOOR
NIET GEBRUIKTE “RESTSTOFFEN” VAN DIVERSE BRANCHES BETROUWBAAR IN TE KOPEN. AAN DE ANDERE
KANT LEVERT SARIA AAN ANDERE INDUSTRIEËN HOOGWAARDIGE HALFFABRICATEN DIE DOOR DIVERSE
METHODEN IN MEERDERE STAPPEN WORDEN GEWONNEN UIT STOFFEN DIE JUIST ZIJN OVERGEBLEVEN. DE
RESTEN VAN DE ÉÉN KUNNEN ZO WORDEN VERWERKT TOT WAARDEVOLLE BRONNEN VOOR DE ANDER.
WAT BETEKENT DAT CONCREET? IN HET VOLGENDE GEDEELTE STAAN UITEENLOPENDE VOORBEELDEN VAN
DE DIVERSE ONDERNEMINGEN VAN SARIA. HET ZAL U WELLICHT VERRASSEN HOEVEEL DAGELIJKSE PRODUCTEN INGREDIËNTEN BEVATTEN MET EEN ORGANISCHE OORSPRONG. DES TE MEER BLIJKT
DE WAARDE VAN ORGANISCHE BRONNEN. SARIA ZIET DIT POTENTIEEL EN WERKT ACTIEF
AAN DE OPTIMALE VERWERKING VAN DEZE MATERIALEN - IN HET BELANG VAN ALLE
BETROKKENEN ÉN HET MILIEU.
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Nee baas, we gaan
niet samen delen!

Per Verner Jensen herinnert zich de smaak nog
goed. Hoewel, eigenlijk herinnert hij zich meer
het moment. Die ene seconde toen hij het korreltje hondenvoer in zijn mond stopte en voorzichtig begon te kauwen. Toen heeft de 7-jarige
gezworen: stoer doen? Dat nooit meer!
Dat was zo’n 20 jaar geleden. Nu staat Per in
zijn huis in Kopenhagen met in zijn hand een
bak met natvoer voor zijn hond. Voor zich staat
zijn trouwe viervoeter hem hoopvol met grote
ogen aan te kijken. Pers blik valt op het lege
voerblik: biokip met parelgerst, met vitamines
en gegarandeerd glutenvrij. “Je zou bijna weer

SARIA Raamwerk
Individuele oplossingen voor veelsoortige
eisen: SARVAL biedt met zijn omvangrijke
productaanbod niet alleen een breed scala
aan vetten en proteïnecomponenten voor
de productie van huisdiervoeding, maar
levert ook producten die op de individuele
wens van de klant zijn afgestemd. Daarmee
is het bedrijf een belangrijke partner voor
de Pet Food industrie.

op domme gedachten komen”, zegt hij glimlachend en hij zet de bak op de grond waar Balder
snel aan het voer begint. Hij heeft zoveel haast
alsof hij vreest de maaltijd te moeten delen met
zijn baas. “Maak je niet druk, vriend”, zegt Per.
“Ik gun je het beste, eet alles maar zelf op. Laat
het je smaken en wees maar blij dat lekker en
gezond in dit geval samengaan.”
Tegenwoordig smaakt hondernvoer niet alleen
veel beter, het is ook nog een stuk voedzamer
dan vroeger. Dit dankzij de proteïnes en vetten
die SARVAL uit producten van de vleesindustrie wint en verwerkt tot hoogwaardige voercomponenten.
De voeding van honden en katten, die vaak
deel uitmaken van een gezin, is tegenwoordig
een wetenschap op zich. Meer dan ooit wordt
erop gelet dat het eten in de voerbak niet alleen
goed smaakt, maar ook voedingsfysiologisch
gezien nuttig is. De daarbij geldende criteria
zijn vaak volledig vergelijkbaar met die van
babyvoeding. Er wordt gelet op calorieën,
vitamines, proteïnes, allergenen enz.

Om te voldoen aan de hoge en vele eisen, is er
ook in de huisdiervoeding behoefte aan uitgekiende recepturen, waaraan SARVAL een
belangrijke bijdrage levert: gespecialiseerd in
op vlees gebaseerde waardeketen koopt het
bedrijf snijresten van runderen, varkens en
gevogelte uit de levensmiddelenbranche in en
maakt daarvan waardevolle ingrediënten voor
de productie van Pet Food.
De grondstof, waaronder vlees of zwoerd wordt
door SARVAL vers ingekocht, hoofdzakelijk bij
slachterijen en uitsnijderijen, maar ook bij
slagerijen. Deze producten zijn van
levensmiddelenkwaliteit. Ze zijn in principe
geschikt voor menselijke consumptie, maar
voldoen op basis van verschillende
karakteristieken niet aan de gebruikelijke
consumptiegewoonten van de westerse
consument. >>

SARIAnews
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SARVAL verwerkt de hoogwaardige grondstoffen
tot vetten of proteïnecomponenten, afgestemd op
de eisen die gelden bij de productie van Pet Food.
In de praktijk houdt dat in dat de ingrediënten
zo worden geproduceerd dat ze zowel bij
droog- als bij natvoer exact passen bij het latere
voer. Dat klinkt eenvoudig, maar vraagt veel
kennis en kunde en gaat gepaard met complexe
processen. Huisdiervoer wordt tegenwoordig
immers in vele variaties aangeboden en bij elke
soort worden andere eisen gesteld aan de te
verwerken componenten.

halffabricaten voor specifieke voedermiddelen
die bijvoorbeeld voldoen aan bijzondere voedingsbehoeften afhankelijk van grootte, ras en
gevoeligheid. De producten leveren de dieren
essentiële vetzuren en verhogen gelijktijdig de
opname van in vet oplosbare vitamines. Hoogwaardige dierlijke proteïnes als overig ingrediënt
vormen de bouwsteen voor een gezonde groei
en bevorderen de spieropbouw. Behalve als
smaakdrager zijn proteïnes met name nodig om
het lichaam te voorzien van essentiële aminozuren.

Het productaanbod van SARVAL omvat het gehele scala: van onvermengde voedingslijnen,
waarbij bijv. alleen gevogelte is verwerkt tot aan

Honden- en katteneigenaren kunnen zodoende
gerust zijn dat het voer precies bevat wat hun
maatjes lekker vinden en nodig hebben en dat

SARVAL is gespecialiseerd in de verwerking
van dierlijke producten die afkomstig zijn
van de slacht van runderen, varkens en
gevogelte. De grondstoffen worden gekocht van slachterijen, uitsnijderijen en
slagerijen. Afhankelijk van de producten
en samenstelling maakt SARVAL van de
grondstoffen hoogwaardige ingrediënten
voor huisdiervoeding of vetten voor
verdere verwerking in de oleochemie.
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gelijktijdig de natuurlijke afweer van het dier
wordt versterkt. Bovendien kunnen ze erop
rekenen dat het voer duurzaam is. Tenslotte
verwerkt SARVAL uitsluitend snijresten die
overblijven bij de productie van levensmiddelen,
waardoor er een waardeketen wordt gecreëerd
die ook uit ethisch oogpunt overtuigt.
Net als de kwaliteit van de grondstoffen voldoet
overigens ook de productie van de overige
ingrediënten van het voer aan strenge criteria op
het gebied van veiligheid en hygiëne. Uitgebreide
analyses en strenge controles horen standaard
bij alle processtappen. Honden en katten horen
immers allang bij het gezin, ook en vooral als
het gaat om hun voeding.

// DUURZAME OPLOSSINGEN

Frans en zijn vetbol
2019 was het jaar met de vogel. Alles begon
toen Greta op een middag onderweg van school
een uit het nest gevallen meesje ontdekte en
spontaan mee naar huis nam. Het lukte haar
om het dier groot te brengen. Frans, zoals in het
gezin unaniem was besloten dat het vogeltje
heette, groeide in een zelfgemaakt kooitje op
tot een sterke vogel. Elke dag gingen Greta en
haar ouders zich meer aan het diertje hechten,
ook al wisten ze dat ze hem vroeg of laat vrij
moesten laten. Op een warme ochtend laat in
het voorjaar was het zover. Na enkele onbeholpen
fladderpogingen vloog Frans weg. Niemand bij
Greta thuis had er rekening mee gehouden hem
ooit nog terug te zien. Maar het liep anders.
Greta’s moeder had een mezenbol gekocht die
zij buiten net voor het keukenraam had opgehangen. En het ongelooflijke gebeurde: al snel
dook uit het niets een mees op die onbekommerd
aan de vetbol begon te pikken: het was Frans.
Tot op de dag van vandaag gaat er geen dag
voorbij dat de vogel niet even langskomt.

SARIA Raamwerk
Voor een gezond leven van mens en dier:
de vetten en oliën die SARVAL wint uit
snijresten van de levensmiddelenproductie
zijn door hun hoge energiedichtheid
voedingsfysiologisch waardevolle
grondstoffen, bijv. voor de productie
van vogelvoer.

En Greta’s huis is waarschijnlijk het enige in de
wijde omgeving waar het hele jaar door een
mezenbol in de struik voor het keukenraam
hangt.
Dat mezenbollen voor vogels heel lekker zijn,
dat ze de dieren voorzien van belangrijke
voedingsstoffen en goed hun vorm behouden is
te danken aan het duurzame werk van SARVAL.
De daarvoor benodigde vetten en oliën haalt
het bedrijf uit snijresten die overblijven in de
levensmiddelenproductie.
Mezenbollen zijn populair, zowel bij zangvogels
als bij mensen die de vogels ermee voeren. Zo
is er een breed aanbod aan vetbollen met verschillende samenstellingen. Sommige bevatten
klassieke zonnebloempitten, andere voedzame
mengsels van noten, granen en bessen. Wat alle
vetbollen gemeen hebben en wat karakteristiek
is voor mezenbollen is het witte vet dat de massa
samenhoudt. Een ingrediënt dat vaak is gemaakt
met halffabricaten van SARVAL.

Door vogelvoerproducenten verwerkt, zorgen
de vetten niet alleen dat de verschillende granen
aan elkaar blijven plakken, maar ook voor de
typische bolvorm. Ze bevatten veel energie en
zijn in het bijzonder geschikt voor het voederen
van mezen die door hun snelle vleugelbewegingen
afhankelijk zijn van calorierijke energiedragers.
Om te zorgen dat het vet zijn taak als voedzaam
voer zo goed mogelijk vervult, is de receptuur
van de producent van belang. Die moet zodanig
zijn dat de mezenbol niet te hard, maar ook
niet te zacht is. In de maag van de mees moet
het vet echter wel vloeibaar worden door de
lichaamstemperatuur. Eenmaal opgelost kan
de vogel de energie dan opnemen en direct
gebruiken.
Mezenbollen zijn overigens niet alleen geschikt
als wintervoer. Juist in de zomer als de mezen
wel drie nestjes grootbrengen, hebben ze bijzonder veel energie nodig. Het is dus ook uit
voedingsfysiologisch oogpunt heel verstandig
dat Greta haar Frans het hele jaar door voert.

SARVAL is gespecialiseerd in de verwerking van
dierlijke producten, waaronder vetten en zwoerden, die geschikt zijn voor levensmiddelen, maar
niet voldoen aan de consumptiegewoonten van
mensen. De grondstoffen die afkomstig zijn van
de slacht worden door de dochteronderneming
van SARIA verwerkt volgens hoge standaarden
waarbij vetten en oliën worden gewonnen die
o.a. worden gebruikt bij de productie van
mezenbollen.

SARIAnews

11

// DUURZAME OPLOSSINGEN

Wie niet leren wil,
moet maar voelen

„Nou en? Scheikunde is toch totaal zinloos!” Iets
liep niet helemaal volgens plan. Eigenlijk wilde
Elisa haar moeder helpen met de was om haar
mild te stemmen. De bekentenis dat zij een 3 had
voor scheikunde moest immers goed worden
voorbereid. Nu zag het er echter naar uit dat het
helemaal mis ging: ondanks alle moeite reageerde
haar moeder geïrriteerd op het slechte cijfer.
Elisa’s koppige poging om het belang van scheikunde in twijfel te trekken, deed de zaak geen
goed. Integendeel. “Scheikunde totaal zinloos?”,
herhaalde haar moeder met gefronst voorhoofd,
waarbij ze een roze trui uit de wasmand haalde.
“Als dat zo is, gaat deze trui vandaag gewoon in
de wasmachine zonder wasverzachter. Zullen
wij eens zien hoe zinvol scheikunde is als jouw
lievelingstrui een kriebelende nachtmerrie
wordt.”
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Dat wasverzachter zijn naam eer aandoet, is te
danken aan de aanwezigheid van oppervlaktemodificators. En aan SARVAL. Het bedrijf levert
vetten en oliën aan de oleochemie die dienen
als belangrijke grondstoffen voor deze componenten.
Wasverzachters maken van kriebelig en stug
behaaglijk en zacht. Gewoon een dopje wasverzachter in de wasmachine en de was krijgt
de gewenste eigenschappen. Een eenvoudig te
gebruiken product waarachter echter complexe
chemische processen schuilgaan.
Voor een goede werking bevatten moderne
wasverzachters vetachtige molecuulverbindingen,
zogenaamde kationische esterquats. Dit zijn
zeepachtige moleculen die door hun structuur
bijzondere eigenschappen hebben. Ze beschikken
over koolwaterstofketens die zijn toegevoegd
als vetzuuresters. In de laatste spoelgang van
de wasmachine hechten die esterquats op een
heel bepaalde manier aan de vezels van het
wasgoed.

Het ene uiteinde van de koolwaterstofketen
bindt zich, het andere blijft vrij zweven. Dit is
mogelijk door een bijzondere eigenschap: de
ketens zijn aan de basis olievrij en hechten
daardoor goed aan de stofvezels van de kleding.
Aan het uiteinde zijn de ketens echter “lipofiel”,
wat betekent dat ze olie en vet aantrekken. Zo
wordt de gewenste zachtheid bereikt.
De biologisch afbreekbare esterquats worden
gemaakt van vetten en oliën die in oleochemische
processen in vetzuren zijn gesplitst. Als basismateriaal worden grondstoffen op basis van
aardolie gebruikt, maar ook plantaardige vetten,
zoals palm- en kokosolie. De fossiele grondstofbronnen zijn echter eindig en de aanplant
van olie- of kokosnootpalmen in tropische landen
kan leiden tot een verdere bedreiging van
regenwouden.

SARIA Raamwerk
Meerwaarde voor het milieu: SARVAL
biedt milieuvriendelijke alternatieven voor
grondstoffen op basis van aard-, palm- of
kokosolie voor toepassingen in de oleochemie, bijvoorbeeld voor de productie van
wasverzachter.

Daarbij komt dat voor het bedienen van de
Europese markt transporten over lange
afstanden nodig zijn met alle daarmee
gepaard gaande ecologische nadelen.

SARVAL biedt een milieuvriendelijk alternatief.
Het bedrijf dat deel uitmaakt van de SARIA
Group gebruikt dierlijke vetten van levensmiddelen en extraheert daaruit bewerkte vetten en
oliën o.a. voor industriële toepassingen. In Westen Oost-Europa, maar ook in Zuid-Amerika
produceert SARVAL per jaar in totaal 450.000
ton diverse vet- en oliekwaliteiten.

Voor de oleochemie is de dochteronderneming
van SARIA een belangrijke leverancier. De aangeleverde grondstof heeft echter maar weinig
overeenkomsten met het eindproduct. Want
voordat de grondstof wasverzachter is geworden
volgen nog zeer veel processen tot het product
exact die chemische basissubstanties heeft
waardoor de wasverzachter ook de roze trui
van Elisa aangenaam laat aanvoelen.

!

Bekijk alle activiteiten van
SARVAL op pagina 10
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Verder kijken dan
je neus lang is
Mevrouw Zweers had er een grondige hekel aan
om levensmiddelen te verspillen. Thuis lette ze
er goed op dat ze precies zoveel vlees, brood,
groente e.d. inkocht als haar gezin daadwerkelijk
nodig had. Maar hier was zij niet thuis, maar in
de bedrijfskantine. Ze had net samen met haar
collega’s geluncht toen haar blik over de tafel
ging. Op bijna alle borden lagen nog kleine of
grote hoeveelheden etensresten. “Wat een verspilling”, dacht de boekhoudster, pakte haar
smartphone en begon te googelen. Na een korte
zoektocht vond ze dat circa 20 procent van het
eten dat in bedrijfskeukens wordt geproduceerd
uiteindelijk bij het afval belandt. Anders gezegd:
elke vijfde portie wordt letterlijk voor de afvalcontainer bereid. “Dan is de situatie in onze
kantinetafel precies gemiddeld”, zei mevrouw
Zweers. “Blijkbaar waren ook hier de ogen groter
dan de maag.”

Hoe meer etensresten overblijven, des te belangrijker is het om ze nuttig te hergebruiken.
Dat is precies wat ReFood doet, het bedrijf
maakt van etensresten duurzame energie in
de vorm van stroom, gas en warmte.
Etensresten en levensmiddelen die over de
uiterste houdbaarheidsdatum zijn moeten worden
weggegooid. Ze zijn echter niet waardeloos, de
energie die ze bevatten in de vorm van koolhydraten, suiker en vet maken de resten tot een
waardevolle grondstof. ReFood zorgt dat de
organische stoffen duurzaam worden gebruikt.
En zorgt daarbij niet alleen dat ze veilig en hygiënisch worden verwijderd, maar ook dat ze
worden verwerkt tot producten die nuttig kunnen
worden gebruikt.
Per jaar zamelt het bedrijf in heel Europa ruim
een miljoen ton keuken- en etensafval, gebruikte
voedingsoliën en onverkoopbare levensmiddelen
in. Van het begin af aan gelden daarbij hoge
hygiënestandaarden. Zo worden de stoffen

SARIA Raamwerk
Betrouwbare dienstverlener voor alle
branches waarin etens- en
levensmiddelenresten overblijven: ReFood
biedt zijn klanten niet alleen comfortabele
en hygiënische oplossingen, maar ook de
zekerheid van verwijdering conform
geldende wetgeving.
14
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direct waar ze zijn overgebleven in speciale
containers apart ingezameld en via een eigen
logistiek systeem van ReFood opgehaald. Behalve
bij kantines, restaurants, winkels en de levensmiddelenindustrie haalt ReFood ook bij ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven en vele
andere instanties overgebleven etensresten op.
Het verwerkingsproces van de reststoffen heeft
ReFood ontworpen als een complexe keten
waarin alle bestanddelen worden gebruikt. Stap
voor stap ontstaan verschillende producten,
met name energie in de vorm van gas, stroom en
warmte, maar ook organische meststoffen en
halffabricaten voor de productie van biodiesel. In
het begin van het proces worden de verzamelde
stoffen geschikt gemaakt voor verdere verwerking door bij de stations achtereenvolgens de
verpakking te verwijderen, verontreinigingen te
verwijderen (waarbij bijvoorbeeld verpakkingsresten van metaal, glas of plastic worden uitgefilterd), te verkleinen, te verhitten, te
homogeniseren en te ontvetten. Het gewonnen
vet wordt samen met de voorheen gescheiden
ingezamelde gebruikte voedingsoliën gebruikt
voor de productie van biodiesel, bijv. bij
ecoMotion, een zusteronderneming van
ReFood.

ReFood verwerkt organische resten van
de levensmiddelensector, met name
etensresten en niet meer bruikbare
levensmiddelen. Uit de partijen die worden
opgehaald bij restaurants, winkels of
producenten wint het bedrijf duurzame
energie in de vorm van stroom, gas en
warmte. Als bijproduct ontstaat in de biogasinstallaties een organische meststof die
in de landbouw wordt gebruikt. ReFood is
actief in Duitsland, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Polen, Spanje en Denemarken.

De ontvette biomassa leidt ReFood naar biogasinstallaties. Daar zetten natuurlijke microorganismen de massa om in biogas. In verwerkte
vorm kan het biogas direct naar het publieke
netwerk worden geleid. In het merendeel van
de biogasinstallaties van ReFood doorloopt het
gas echter nog een station: de
stadsverwarmingsinstallatie. Hier wordt van het
gas stroom gemaakt. De jaarlijkse productie is
voldoende voor het energiegebruik van ongeveer
90.000 huishoudens. Ook de afgegeven warmte
van de energiecentrales die o.a. vrijkomt bij het
hygiëniseren, dus het verhitten van de biomassa
om bacteriën en kiemen te doden, wordt
gebruikt. En de hoogwaardige meststof waarvan
ReFood per jaar ongeveer 840.000 ton aan de
landbouw levert? Dat bestaat uit een gistingsproduct van de biogasinstallaties aangevuld
met zwavel die bij het ontzwavelen van biogas
vrijkomt.

Energie, halffabricaten voor biodiesel en meststoffen, hoe verschillend deze productlijnen ook
zijn, één ding hebben ze gemeen: ze leveren allemaal een bijdrage aan duurzaamheid. En dat
niet alleen door de ecologisch en ethisch nuttige
verwerking van etensresten en levensmiddelen
die over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn,
maar ook door heel specifieke productvoordelen.
Zo reduceert de afvaldienstverlener bijvoorbeeld
met het opwekken van de groene stroom niet
alleen het verbruik van fossiele energiedragers,
maar bespaart hij tevens jaarlijks 173.000 ton
CO2.

Biodiesel die door ReFood is geproduceerd uit
vetten is zeer duurzaam, omdat er gebruik
wordt gemaakt van afval. En voor de productie
van organische meststoffen zijn in vergelijking
met kunstmest geen extra energie of schaarse
grondstoffen zoals bijv. fosfor nodig.

Per jaar zamelt het bedrijf in Europa ruim een
miljoen ton keuken- en etensafval, gebruikte
voedingsoliën en niet meer verkoopbare levensmiddelen in.
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De vangst van het jaar
Ze waren het erover eens: betere zeebaars hadden
ze nog nooit gegeten. En dat wilde wat zeggen.
Tenslotte gingen de vier Italianen al jaren elke
zomer naar zee voor een gezamenlijke visvakantie.
En altijd werd geloot wie op de laatste dag van
de vakantie alleen moest vertrouwen op zijn
vissersgeluk en moest zorgen voor het avondeten.
Dit jaar was het de beurt aan Leonardo. Tot zijn
eigen en ieders grote verdriet, dat dachten ze

Bioceval koopt producten uit de visverwerking en bereidt dat tot diverse soorten
visolie en vismeel. Het brede
productassortiment omvat met name
hoogwaardige componenten voor
voedermiddelen en Pet Food. Bij industriële
toepassingen worden tevens speciale
oliekwaliteiten gebruikt, bijvoorbeeld in
raffinaderijen of leerlooierijen. Bioceval
produceert op drie locaties in Spanje,
Duitsland en Frankrijk. De producten van
het bedrijf gaan de hele wereld over.
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tenminste. Tot dan toe had Leonardo hoogstens
een kleine zeebrasem gevangen, maar meestal
helemaal niets. “Het zal vanavond wel neerkomen
op een blikje sardientjes”, plaagden zijn vrienden
toen hij ’s ochtends vroeg met hengel en schepnet
op weg naar de rotskust ging. Des te groter was
de verrassing toen Leonardo hen bij terugkeer
drie enorme zeebaarzen presenteerde die ook nog
qua smaak alles tot nu toe overtroffen. Leonardo

was bescheiden over zijn late roem. En had een
bon in zijn broekzak: zeebaarskwekerij Mattarella
- 3 zeebaarzen - 76 euro.
Bijna verraderlijk goed, het effect van de hoogwaardige voercomponenten van Bioceval op de
kwaliteit van kweekvissen. De bijzonder
proteïnerijke ingrediënten worden
milieuvriendelijk geproduceerd uit snijresten van
de visverwerking.

SARIA Raamwerk
Producten van topkwaliteit en individueel
aangepast aan de beoogde toepassing:
Bioceval biedt oplossingen met oog voor
het dierenwelzijn en het milieu, bijv. voor
de aquacultuur.

Zeebaars is een delicatesse. Wereldwijd wordt
jaarlijks steeds meer van de populaire
consumptievis gegeten. Een groot deel van de
vissen die ook bekend staan onder de naam
Loup de mer is afkomstig uit de aquacultuur. En
smaakt bijzonder goed. Maar of de smaak van
een zeebaars voldoet aan de verwachtingen
hangt af van de omstandigheden waaronder hij
is opgegroeid. Kwekerijen bieden precies wat de
vis fijn vindt: veilig opgroeien zonder natuurlijke
vijanden en vooral een uitgebreid voeraanbod.
Zeebaarzen zijn roofvissen. Hun natuurlijke
voeding is vis, ook in de aquacultuur. Veel
vissoorten zijn tegenwoordig echter al overbevist.
Wanneer viskwekerijen hun voer direct uit zee
halen, wordt het probleem van overbevissing
nog groter. Om dit te voorkomen, wordt ook bij
zeebaars geprobeerd het percentage vismeel in
het voer bij aquaculturen te vervangen door
plantaardige ingrediënten, hoofdzakelijk op basis
van andere proteïnebronnen zoals soja. Maar
ook deze aanpak wordt kritisch beoordeeld, omdat
sojaplantages vaak ten koste gaan van
regenwouden.

Een oplossing voor het voeren van zeebaars met
oog voor het dierenwelzijn én het milieu biedt
Bioceval. In visverwerkende bedrijven voor levensmiddelenproductie haalt Bioceval overgebleven
snijresten af en bereidt die tot voercomponenten voor kweekvissen. Optimaal wat betreft
duurzaamheid is een combinatie van vismeel, dat
is geproduceerd op basis van deze snijresten, en
milieuvriendelijk geproduceerde plantaardige
proteïnen. Zo krijgen de zeebaarzen wat ze
nodig hebben en kunnen de kwekerijen op een
verantwoorde wijze voeren zonder overbevissing
door wildvangst en zonder verder verlies van
regenwoud.
Bij het geraffineerde verwerkingsproces dat
meerdere fasen doorloopt van de grondstof tot
vismeel en visolie gelden bij Bioceval hoge
kwaliteitsstandaarden. Afgestemd op de
toepassing worden bijvoorbeeld componenten
met speciale recepturen of een bijzonder hoog
proteïnepercentage geproduceerd. Van belang
zijn steeds zuivere producten, omdat de
kweekvissen niet mogen worden gevoerd met
viscomponenten van dezelfde biologische soort.

Bioceval garandeert dit door de grondstoffen
gescheiden naar soort te verzamelen en vervolgens apart te
verwerken.
De producten van Bioceval zijn niet alleen
natuurlijke, hoogwaardige voercomponenten (o.a.
proteïnen, aminozuren, vitamines en mineralen)
voor zeebaarzen, maar ook voor vele andere
vissoorten in aquaculturen. De producten op
basis van vis zijn zeer geschikt voor het voeren
van kweekvissen, omdat ze tegemoetkomen aan
hun natuurlijke voedingspatroon. Een voordeel
dat naast de smaak ook ten goede komt aan de
consistentie en het uiterlijk van de bereide vis.
Zo geldt bij zeebaars “Je bent wat je eet”. Of de
favoriet van topkoks dan gebakken of gegrild
op het bord belandt, maakt eigenlijk niet uit.
Het is in ieder geval een delicatesse.

De producten van Bioceval bieden niet alleen
natuurlijke, hoogwaardige voercomponenten,
zoals proteïnen, aminozuren, vitamines en
mineralen voor zeebaarzen, maar ook voor vele
andere vissoorten in aquaculturen.

SARIAnews
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De tankbeurt
„Schiet een beetje op, de boot wacht niet op
ons!” Pierre en Michel zaten zichtbaar nerveus in
de auto terwijl hun vriend peinzend naar de
benzinepomp staarde. Dat was nou de zoveelste
keer, al de hele dag hield hij de boel op. Eerst had
Luc hen bijna een uur laten wachten omdat hij
later dan afgesproken de auto van zijn vader
meekreeg. En daarna had hij nog niet getankt.

ecoMotion behoort tot de pioniers van de
biodieselindustrie en is tegenwoordig een
van de toonaangevende aanbieders in
Europa. Voor de productie van de brandstoffen maakt het bedrijf gebruik van
dierlijke vetten, oude voedingsvetten en
in mindere mate van plantaardige oliën.
De geproduceerde biodiesel voldoet aan
hoge kwaliteitsstandaarden en geldt als
bijzonder duurzaam. Oliemaatschappijen
mengen biodiesel bij conventionele diesel
om het product milieuvriendelijker te
maken. ecoMotion produceert op in
totaal vijf locaties in Denemarken,
Duitsland en Spanje.
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Dat moest nu nog gebeuren, op het laatste moment. Tot de haven van Calais, waar straks de
boot naar Dover zou vertrekken, was het nog
maar een kilometer of 60. Maar de benzinemeter
stond al een tijdje op reserve, daarom hadden ze
ondanks hun haast besloten te gaan tanken
langs de snelweg in Rely. Eigenlijk met het plan
als een Formule 1-wagen meteen weer door te

rijden. Luc scheen de strategie van een pitstop
echter niet helemaal door te hebben. Nog altijd
stond hij besluiteloos voor de benzinepomp.
“Hier staat wat over biodiesel. Denken jullie dat
ik dat kan tanken?” Zijn beide vrienden in de auto
keken elkaar aan en schudden ongelovig hun
hoofd. “Dat zou best kunnen als de auto van je
vader geen benzinemotor had.”

Als duurzaam georganiseerd bedrijf
produceert ecoMotion zijn biodiesel
nagenoeg afvalvrij.

Elk dieselvoertuig waarmee in de EU wordt
getankt, loopt op fossiele brandstof met een
beetje bijmenging van biodiesel in de tank.
ecoMotion levert de olie-industrie bijzonder
duurzame biobrandstof, milieuvriendelijk geproduceerd uit vetten die voorheen afval waren.
Wereldwijd stijgt de uitstoot van schadelijke
broeikasgassen razendsnel. Om dat te voorkomen
moeten we op alle gebieden klimaatvriendelijker

worden, ook het verkeer dat verantwoordelijk is
voor ongeveer 30 procent van de totale CO2uitstoot in de EU. 72 procent van de verkeersuitstoot kan worden toegeschreven aan het
wegverkeer. Om het milieu ook in deze belangrijke sector te beschermen, is het zaak om gebruik te maken van nieuwe technologieën en
alternatieve brandstoffen, zoals bijv. biodiesel.

ecoMotion is een internationaal opererend
bedrijf en produceert in Duitsland, Spanje en
Denemarken. De geproduceerde biodiesel
voldoet aan de Europese norm EN 14214 en
daarmee aan de vastgestelde kwaliteitscriteria.
Zo bespaart ecoMotion bijvoorbeeld met zijn
jaarlijkse biodieselproductie rond de 771.000
ton CO2.

Of het nu in Frankrijk, Italië of Oostenrijk is: in
EU-landen bevat traditionele diesel normaal
gesproken een bepaald percentage biodiesel.
De milieuvriendelijke brandstof wordt standaard
bijgemengd en het percentage wordt aan de
pomp getoond. Wie goed kijkt, ziet daar een
vierkant met de B van biodiesel en daarachter
het percentage van de toevoeging, bijvoorbeeld
B7. De reden dat wordt bijgemengd is met name
het voordeel van biodiesel voor het milieu en
het klimaat, maar ook het streven om Europa
minder afhankelijk te laten zijn van
aardolieleveringen.

Als duurzaam georganiseerd bedrijf produceert
ecoMotion zijn biodiesel nagenoeg afvalvrij.
Gebruikte hulpstoffen worden na gebruik verzameld, geregenereerd en opnieuw gebruikt.
Hoogwaardige producten, zoals geraffineerde
glycerine, ruwe glycerine of kaliumsulfaat, die
tijdens de productie ontstaan, verkoopt de
onderneming van de SARIA Group aan diverse
industrieën. Glycerine die wordt gewonnen bij
omestering wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de
productie van nieuwe producten, van schuimstof tot aan verf en lak.

Een deel van de Europese biodiesel is afkomstig
van ecoMotion. Per jaar produceert de dochteronderneming van SARIA ruim 300 miljoen liter
van de milieuvriendelijke brandstof die wordt
geleverd aan talrijke oliemaatschappijen. Daarbij
is de door ecoMotion geproduceerde brandstof
vermoedelijk de milieuvriendelijkste en duurzaamste biodiesel die op dit moment op industriële schaal wordt geproduceerd. Voor de
productie maakt het bedrijf immers voornamelijk gebruik van bewerkte dierlijke vetten en gebruikte frituurvetten, dus van stoffen die eigenlijk
al afval waren. Het grootste deel van de grondstoffen verkrijgt ecoMotion van ReFood en
SecAnim. Samen vormen de drie dochterondernemingen van SARIA een gesloten waardeketen waarin afval van vandaag wordt omgezet
in energie van morgen.

Voor automobilisten is biodiesel overigens niet
alleen goed met het oog op het milieu. Het
biedt ook voordelen voor het voertuig, omdat de
ecologische brandstof van nature beschikt over
goede smeereigenschappen. Als bijmenging
verhoogt biodiesel de smeercapaciteit van
fossiele diesel, wat slijtage van de motor vermindert.

SARIA Raamwerk
Sterke partners in de waardeketen:
ecoMotion, SecAnim en ReFood, alle drie
ondernemingen van de SARIA Group, werken
hand in hand om met innovatieve methodes
afval van vandaag om te zetten in energie
van morgen.
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Een op de vijf doses heparine die
wereldwijd worden voorgeschreven,
is afkomstig van Bioiberica.

Een dubbele verjaardag
Allereerst hoort ze de muziek: Congratulations
van Cliff Richard. „Klopt“, denkt Valentina. Tenslotte is vandaag haar 18de verjaardag. Maar
dat weet toch niemand? Ze opent de deur naar
het clubhuis en ja hoor: ballonnen, slingers, een
verjaardagstaart en vrolijke teamgenoten die
haar “Van harte gefeliciteerd” wensen, met op
de eerste rij Juan. “De hoeveelste verjaardag
vieren wij vandaag eigenlijk?”, vraagt hij. “Je
18de of je eerste?”
Valentina denkt terug aan het afgelopen jaar.
De EDP Bilbao Night Marathon. Met z’n twaalven zijn ze aan de start verschenen en samen
hebben ze de finish bereikt. Snel daarna kreeg ze
dat vreemde gevoel in haar been. Juan had erop
aangedrongen voor de zekerheid even langs de
EHBO-post te gaan; een heel goed advies.
Toen de sportarts haar met een verdenking van
trombose naar het ziekenhuis liet brengen, was
Valentina stomverbaasd. Trombose? Dat zal toch
niet? Maar hij had gelijk. De diagnose luidde:
diepe veneuze trombose met het risico dat het
bloedstolsel losraakt en in de longen, het hart of
de hersenen terechtkomt. Ze werd direct behandeld met heparine. Daarna volgde een langere
heparinebehandeling. Na zes maanden was het
stolsel verdwenen zonder verdere gevolgen.
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Valentina kijkt naar het vrolijke gezelschap en
straalt: “Laten we gewoon beide verjaardagen
vieren. En proosten op mijn twee redders: op jou,
Juan en op heparine!”
Trombose kan iedereen treffen, ook jonge,
actieve sporters. Behalve het bewustzijn van
de risico’s en snelheid is dan vooral de bloedstollingsremmer heparine van belang, waarvan
Bioiberica de actieve farmaceutische werkzame
stof maakt op basis van darmslijm (mucosa)
uit varkensdarmen.
Heparine is het meest gebruikte middel voor de
preventie en behandeling van trombose. Ruim
100 miljoen mensenlevens worden jaarlijks gered
dankzij de farmaceutisch werkzame stof. In de
moderne chirurgie geldt heparine als essentieel
en als bloedverdunner is het een van de belangrijkste geneesmiddelen.
Een op de vijf doses heparine die wereldwijd
worden voorgeschreven, is afkomstig van
Bioiberica. Al sinds 45 jaar houdt de life science
specialist zich intensief bezig met deze werkzame
stof en is daarmee een erkende expert van de
biomolecuul die wordt gewonnen uit het darmslijmvlies, de darmslijm (mucosa), van varkens.

Bioiberica houdt zich bezig met de gehele
waardeketen van heparine, van de extractie en
productie tot aan de marketing en levering aan
de farmaceutische industrie. Het bedrijf heeft
internationaal negen locaties die allemaal eenzelfde systeem voor het borgen van de kwaliteit
hebben geïmplementeerd. Het uiteindelijke
productieproces, waarbij het product de
werkzame stof wordt, vindt plaats op de locatie
Olerdola in de buurt van Barcelona. De fabriek
daar is uitgerust met de modernste technologie
waardoor kan worden gegarandeerd dat de
werkzame stof heparine van Bioiberica exact
voldoet aan de eisen van de farmaceutische
klanten en de patiënten.
Kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid zijn in
de farmaceutische sector van doorslaggevend
belang. De productieprocessen van Bioiberica
zijn speciaal ingericht om te voldoen aan de
hoogste internationale farmaceutische
standaarden en aan geldende regelgeving. Een
bijzonder voordeel is in dit verband de verticale
integratie in de SARIA Group. Daardoor kan
Bioiberica het grootste deel van de grondstof
betrekken van zusteronderneming Van Hessen.
Dat garandeert niet alleen een betrouwbare
toeleveringsketen, maar komt bovendien ook
direct ten goede aan de kwaliteitsstandaarden.
Dankzij specialisatie en gedetailleerde moleculaire kennis is Bioiberica de ideale partner voor
de ontwikkeling van allerlei projecten in combinatie met heparine en haar uiteindelijke toepassing. Daarnaast richt het bedrijf zich sterk
op een nauwe samenwerking met gerenommeerde laboratoria en onderzoekscentra over

de hele wereld. Hoewel heparine een geneesmiddel is met een geschiedenis van 100 jaar
zijn de toepassingsmogelijkheden voor de
menselijke gezondheid nog niet volledig onderzocht. Op dit moment worden nieuwe toepassingen getest in combinatie met de potentiële
antivirale, ontstekingsremmende en tumorbestrijdende eigenschappen van de werkzame
stof. Wanneer deze vermoedens bevestigd worden, zou heparine in de toekomst behalve als
stollingsremmer mogelijk ook nuttig kunnen
zijn voor andere toepassingen. Het succesverhaal van heparine en van Bioiberica zou dan
kunnen worden aangevuld met geheel nieuwe
hoofdstukken.

!

Bekijk alle activiteiten van
Bioiberica op pagina 23

SARIA Raamwerk
Samen werken aan een gezond leven:
Bioiberica is als producent van een op de
vijf wereldwijd voorgeschreven doses van
de bloedstollingsremmer heparine een
belangrijke partner voor de farmaceutische
industrie. Door de nauwe samenwerking
met Van Hessen, een onderneming van de
SARIA Group, als directe leverancier van
de benodigde grondstoffen kan nog beter
worden voldaan aan de strenge wettelijke
eisen in deze sector op het gebied van
kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid.
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21

// DUURZAME OPLOSSINGEN

Als veelzijdig life science bedrijf zorgt Bioiberica
al zo’n 20 jaar ook voor de gezondheid en het
welzijn van huisdieren. De focus ligt op stoffen
met een biologische oorsprong die het bedrijf
extraheert en verwerkt voor de diergeneeskunde,
bijvoorbeeld chondroïtinesulfaat, glucosamine,
collageen en hyaluronzuur.

Het viervoeterfonds
Iedereen in het complex kende mevrouw Meijer
en haar kater. De vriendelijke oude dame zat in
de zomer vaak bij het open raam van haar
appartement op de begane grond en genoot van
iedereen die de tijd nam een praatje met haar te
maken. Haar kater Piet genoot ondertussen van
de zon op de vensterbank en liet zich graag aaien.
Op een dag vertelde ze dat ze zich zorgen maakte
over haar kater. Ze vond hem niet meer zo levendig
als voorheen. Zelfs met de sprong op de vensterbank had hij zichtbaar moeite. “Het is de artrose”,
zei ze verdrietig. “De leeftijd speelt ons beiden
parten.”
Snel verspreidde het nieuws over Piets lot zich
onder de huurders en toevallig was de heer
Feddema van de tweede verdieping bevriend
was met een dierenarts. Een telefoontje en enkele
dagen later vond mevrouw Meijer op haar deurmat een klein pakje met een voedingssupplement
ter voorkoming van gewrichtsproblemen bij
huisdieren. Daaronder lag een handgeschreven
certificaat: levenslang Piet-gezondheidsfonds
met vier weekporties per maand. Aangeboden
door de bewoners van Grachterstraat 11.

Voor de gewrichten van katten en honden
schrijven dierenartsen vaak chondroïtinesulfaat
voor als voedingssupplement. Bioiberica maakt
de uit kraakbeen gewonnen stof geschikt voor
diergeneeskundige preparaten en als ingrediënt
in eigen productlijnen.
Gewrichtsproblemen komen geregeld voor bij
katten. Negen op de tien dieren hebben er op
hogere leeftijd last van en ook jonge katten
hebben soms last van zwakke gewrichten. Voor
actieve viervoeters is dat allesbehalve fijn. Lopen,
klimmen en springen doet pijn. Daarom gaan de
dieren compenseren, waardoor andere gewrichten
extra worden belast en verliezen ze steeds meer
van hun levenslust. Het is daarom van belang
om zo vroeg mogelijk gewrichtsproblemen, in
het bijzonder artrose, te herkennen en goed te
behandelen.

SARIA Raamwerk
Naast plantenbeschermingsmiddelen en
werkzame stoffen voor de menselijke
gezondheid levert Bioiberica met diverse
voedingssupplementen en -aanvullingen
op puur biologische basis ook een bijdrage
aan het welzijn en de prestaties van huisen nutsdieren.
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Als voedingssupplement wordt chondroïtinesulfaat
aanbevolen voor honden en katten ter ondersteuning van de gewrichten, maar ook voor een beter
herstel na gewrichtsoperaties. Bioiberica richt zich
voor de behandeling van gewrichtsproblemen op

een in de markt unieke combinatie van
ingrediënten: chondroïtinesulfaat, glucosamine,
hyaluronzuur en natief collageen type II. De
waardevolle stoffen worden gebruikt voor de
productie van eigen productlijnen.
Zowel op het gebied van de behandeling van
gewrichtsproblemen bij honden en katten als bij
andere innovatieve, op wetenschap gebaseerde
oplossingen waarmee de gezondheid van chronisch zieke huisdieren wordt verbeterd, is
Bioiberica toonaangevend. Een positie waaraan
vooral de schat aan ervaring en hoge kwaliteitsstandaarden van het bedrijf bijdragen.

Van minstens even groot belang is echter dat
Bioiberica nooit tevreden is met het bereikte
resultaat. In de laboratoria van de onderneming
van de SARIA Group wordt voortdurend onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden om
biologische werkzame stoffen of verbindingen
te gebruiken voor huisdieren met chronische
ziektes. Behalve naar oplossingen voor gewrichtsproblemen wordt daarbij ook gezocht
naar op wetenschap gebaseerde oplossingen
voor problemen met de huid, het immuunsysteem, de lever en de darmen.

Voor katten en hun eigenaren zullen de prestaties
van Bioiberica in de toekomst zelfs nog belangrijker worden. Net als wij mensen ondervinden
ook onze huisdieren de gevolgen van het moderne leven. Zo ontstaan gewrichtsproblemen
bij katten niet alleen door slijtage op hogere
leeftijd. Ook overgewicht en te weinig beweging
speelt hierbij een rol. Gezellig op de bank liggen
is fijn, maar niet per se gezonder dan op het
land of in huis op muizen jagen.

Bioiberica is een life science bedrijf dat zich
inzet voor de gezondheid en het welzijn
van mensen, dieren en planten. De focus
ligt daarbij op biomoleculen van dierlijke
oorsprong die door Bioiberica worden
geëxtraheerd en verwerkt tot hoogwaardige
stoffen voor farmaceutische of
voedingsfysiologische producten. Het
bedrijf produceert op in totaal negen
locaties in Spanje, Italië, Polen, Duitsland,
Brazilië, Mexico en de USA en levert aan
klanten in ongeveer 80 landen.
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The Real One
“There he comes – at last”, hoorde Florian zijn
vrienden roepen toen hij aankwam bij de barbecueplaats in het Finsbury Square Park. “And he
brings with him the sausages”, antwoordde hij.
Dat zijn medestudenten op mooie zomeravonden
graag barbecueën had de uitwisselingsstudent

Van Hessen is internationaal toonaangevend bij de winning en verwerking van
natuurdarmen voor worstproducenten.
Daarnaast produceert het bedrijf
vleesproducten en wint het belangrijke
grondstoffen uit dierlijke producten voor
de farmaceutische industrie, waaronder
darmslijm (mucosa) dat wordt gebruikt
voor de productie van heparine. Om de
beste kwaliteit en veilige levering te
garanderen, heeft Van Hessen wereldwijd
eigen darmlokalen bij slachtbedrijven.
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al snel begrepen. Ook op culinair gebied had hij
al heel wat geleerd. Zoals hij inmiddels wist, waren
zijn vrienden op het gebied van barbecueën echte
kenners die alleen topkwaliteit op het rooster
legden. De eerste keer had Florian gewoon wat
worstjes meegenomen waarmee hij totaal de

plank had misgeslagen. “Not as tasty and crunchy
as normal”, luidde het eenstemmige oordeel.
Daarom ging Florian dit keer op zeker: hij had alleen worsten met natuurdarm bij zich, vers van
de vertrouwde slager. Een voor een belandden
deze worsten eerst op de barbecue en daarna op

de borden. De lof van het gezelschap liet niet
lang op zich wachten: “Great taste. That’s what I
call a sausage.” Florian nam het compliment
graag en opgelucht in ontvangst: had hij daar
zijn eer als leergierige student mooi gered!
Hoogwaardige natuurdarmen geven niet alleen
veel smaak, ze zijn bij veel worstsoorten zelfs
essentieel. Van Hessen levert de natuurlijke
omhulsels aan vele worstproducenten over de
gehele wereld.
Geen barbecue zonder vlees. En dan in de eerste
plaats diverse worsten, want wat is er nou lekkerder dan een beet in een knapperige, rondom
goed gebruinde worst? De smaak van het vlees
wordt bij worst voor een groot deel ook bepaald
door het omhulsel van natuurdarm. Dat zorgt
niet alleen voor de gewenste knak, maar zorgt
er ook voor dat de worst er smakelijk uitziet en
de karakteristieke smaak heeft.
Natuurdarm is luchtdoorlatend, een eigenschap
die ervoor zorgt dat de smaak van de worst
goed vrij kan komen. Bij veel worstproducten is
het omhulsel van natuurdarm onmisbaar, niet
alleen bij braadworsten voor op de barbecue,
maar ook bij leverworst, truffelsalami, gekookte
worst enz. Voor het omhulsel en de vulling elkaar
vinden, is een lange weg afgelegd die vaak begint
bij Van Hessen. Natuurdarmen, zowel varkens- ,
schapen- en runderdarmen, vormen een essentieel onderdeel van het productassortiment van
deze onderneming die deel uitmaakt van de SARIA
Group. Daarnaast produceert het bedrijf ook
vleesproducten voor menselijke consumptie en
grondstoffen voor de farmaceutische industrie.

Van Hessen levert aan worstproducenten in 65
landen hoogwaardige natuurdarmen en is daarbij
verantwoordelijk voor de gehele productieketen,
van de afname in de slachtindustrie en de
selectie tot aan de levering aan de
worstproducenten. De vraag naar worst in
natuurdarmen is groot. Om de betrouwbare en
kwalitatief hoogwaardige levering van natuurdarmen aan de worstproducenten te garanderen,
heeft Van Hessen in veel landen eigen
darmlokalen, waar producten uit het slachthuis
worden gebruikt. Deze bevinden zich wereldwijd
direct bij de slachterijen. Onder strenge
hygiënestandaarden wordt de natuurdarm hier
gewonnen als een hoogwaardige grondstof
voor de productie van worst.
De eerste verwerkingsstap is de extractie en
zorgvuldige reiniging van het basismateriaal.
Daarna worden de darmen gezouten zodat deze
geconserveerd getransporteerd kunnen worden
naar de selectiebedrijven wereldwijd. Vervolgens
worden de darmen gesorteerd naar kwaliteit,
diameter en lengte. Een uiterst belangrijk proces,
het assortiment van Van Hessen bestaat immers
uit honderden verschillende artikelen waarvan
vele volgens specifieke richtlijnen worden geproduceerd door worstproducenten uit de hele
wereld. Tijdens de derde en laatste stap worden
de natuurdarmen gezouten om ze te conserveren
en lang houdbaar te maken.
Van Hessen is internationaal toonaangevend op
het gebied van natuurdarmen. En daarvoor is
behalve de bedrijfsgrootte en de uitgebreide
kennis en kunde over het product nog een belangrijke reden: de buitengewone prestaties wat
betreft de constante kwaliteit en onveranderlijke
afmetingen van de geleverde natuurdarmen.
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Optimale smaak en betrouwbare kwaliteit: Van Hessen biedt zijn partners in
de productie van worst hoogwaardige
natuurdarmen die optimaal zijn afgestemd op de individuele eisen van de
producenten, afhankelijk van de receptuur en de productie- en vulmethode.

Voor worstproducenten moeten natuurdarmen
namelijk consistent zijn in lengte en kwaliteit
om een constant product efficiënt te kunnen
produceren. Bovendien is het belangrijk dat de
natuurdarmen gemakkelijk kunnen worden
gevuld en dat ze zo stevig zijn, dat ze in de
worstfabriek machinaal kunnen worden verwerkt
zonder te scheuren.
Van Hessen biedt voor elke productiespecifieke
vulmethode en alle eventuele volgende bewerkingen de juiste natuurdarmen. Voor verse,
gerookte, gedroogde of gekookte worst: de
onderneming van de SARIA Group levert altijd
het beste dat de natuur te bieden heeft.
De producten van het bedrijf overtuigen als
echte natuurproducten echter niet alleen als
premiumbestanddeel voor de productie van
excellente worst. Ze voldoen ook aan de wens
om in de levensmiddelensector duurzamer te
werken, dierlijke producten die bij de slacht
overblijven worden immers gebruikt als
hoogwaardige, veilige levensmiddelen. Een
voordeel dat vanzelfsprekend zou moeten zijn
uit ethisch en ecologisch oogpunt.

Van Hessen levert aan worstproducenten in 65 landen
hoogwaardige natuurdarmen en is daarbij verantwoordelijk
voor de gehele productieketen, van de afname in de
slachtindustrie en de selectie tot aan de levering aan de
worstproducenten.
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Het laatste varken van
de boerderij van Wójcik

Hoofdactiviteit van SecAnim is de veilige
en hygiënische destructie van kadavers
en potentieel risicomateriaal uit de vleesen veehouderij. Het bedrijf houdt zich in
de eerste plaats bezig met de destructie
van kadavers in opdracht van de overheid.
Volgens strenge richtlijnen haalt SecAnim
de materialen op en verwerkt ze tot meel
dat uitsluitend wordt gebruikt als alternatieve brandstof, bijv. in energiecentrales
of de cementindustrie. Dierlijke vetten die
overblijven tijdens de verwerking dienen
als grondstof voor de productie van biodiesel.
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SecAnim heeft
in heel Europa

Julita was dood. Zomaar. De dag ervoor had ze
nog tevreden in haar modderpoel gelegen en was
er geen vuiltje aan de lucht. Boer Stanislaw Wójcik
wist dat er ooit een moment zou komen dat hij
afscheid van haar moest nemen. En hij wist ook dat
hem dat zwaar zou vallen. Bijna 15 jaar geleden
had de boer uit Posen zijn varkensmesterij opgegeven om volledig over te gaan op akkerbouw.
Julita was de laatste big die op zijn bedrijf geboren
was. In plaats van het dier met alle andere varkens
weg te doen, besloot Stanislaw destijds om Julita
te houden en haar een terrein te geven waar ze
vrij kon rondlopen. Meer dan anderhalf decennium
leidde de zeug hier een gelukkig leven voor ze
ogenschijnlijk een natuurlijke dood stierf. “Lijkt
me typisch ouderdom” luidde dan ook het oordeel van de dierenarts. Stanislaw had Julita
graag begraven. Tenslotte eindigde op deze dag
niet alleen het leven van het laatste varken van
de boerderij, maar ook een deel van zijn eigen
verleden. Maar hij wist: dat is verboden. En hoe
dan ook had hij er zo ook wel vrede mee.
Als dieren rustig inslapen, zoals Julita, of overlijden als gevolg van een ziekte, dood vee
moeten ter voorkoming van besmettelijke ziektes
volgens de wet worden afgevoerd. Dat wordt
dagelijks uiterst betrouwbaar gedaan door
SecAnim.
Ook wanneer ze optimaal worden verzorgd, kan
het voorkomen dat een dier voortijdig overlijdt.
De boer moet dan beslissen wat te doen. Gebruik
voor menselijk voedsel is geen optie, theoretisch
kan het dier immers een risico vormen. Voor de
veiligheid van mensen, maar ook ter bescherming
van andere levende organismen moet het dode
vee betrouwbaar en hygiënisch worden opgehaald.

66

Omdat het bij de destructie van kadavers gaat
om publieke dienstverlening geldt er strenge
regelgeving die is vastgelegd in talrijke wetten en
verordeningen. Daarbij heeft de EU de toegestane
destructiemethodes exact beschreven. Ook voor
de eerste stappen van het proces gelden strenge
voorschriften. Het ophalen mag uitsluitend
worden uitgevoerd door speciaal geaccrediteerde
en geregistreerde bedrijven.
Een van deze bedrijven is SecAnim, een specialist
in de destructie van kadavers met 66 locaties in
Europa. SecAnim zorgt dat de kadavers snel en
professioneel worden opgehaald en verzorgt de
destructie. Niet alleen voor boeren: de onderneming van de SARIA Group verwerkt ook potentieel risicovolle slachtproducten waarvoor dezelfde
strenge normen en voorschriften gelden.
Om te voorkomen dat door het materiaal
besmettelijke ziektes ontstaan of worden verspreid, worden de kadavers snel opgehaald.
Veilige, snelle en hygiënische destructie komt
voor SecAnim op de eerste plaats. Dat is de
hoofdactiviteit van het bedrijf. Daarnaast heeft
de onderneming ook andere manieren ontwikkeld
om deze risicomaterialen bruikbaar te maken,
natuurlijk binnen alle wettelijke richtlijnen.
In een gesloten, volledig afgescheiden proces,
waartoe o.a. ook het steriliseren behoort, verwerkt SecAnim het opgehaalde materiaal met
inachtneming van hoge veiligheids- en hygiënestandaarden tot dierlijk vet en diermeel.
Het vet is een waardevolle grondstof voor de
productie van biodiesel, het meel wordt als
alternatieve brandstof gebruikt, bijvoorbeeld in

vestigingen

energiecentrales of de cementindustrie. Beide
stoffen worden zodoende aan het einde van de
keten gegarandeerd verbrand, hetzij in de motor van een dieselvoertuig of bij het opwekken
van energie.
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Gezondheid en veiligheid als aspecten
van een gezond leven: SecAnim levert
door het hygiënisch inzamelen van kadavers conform geldende wetgeving een
belangrijke bijdrage aan de bescherming
tegen besmettelijke ziektes.

Kenmerkend voor stoffen die door SecAnim
worden geproduceerd is het hoge energiepercentage. Diermeel bevat 17 megajoule per kilogram en bevat daarmee aanzienlijk meer
calorieën dan bruinkool. Nog beter scoort dierlijk
vet. Hier bereikt SecAnim een energiepotentieel
van 39 megajoule per kilogram. Beide producten
zijn daarmee uitstekende vervangers van aardolie,
aardgas of kolen. Als duurzame brandstof leveren
ze een waardevolle bijdrage aan de bescherming
van natuurlijke primaire energiebronnen en
dragen ze gelijktijdig bij aan de bescherming
van het milieu. Hoever het duurzame nut gaat,
blijkt bijvoorbeeld uit de biodiesel die wordt
geproduceerd door de zusteronderneming
ecoMotion: de brandstof op basis van dierlijke
vetten zorgt voor minstens 83 procent minder
CO2-uitstoot dan gelijkwaardige fossiele
concurrenten.

Veilige, snelle en hygiënische destructie komt
voor SecAnim op de eerste plaats.
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Premiumfrituuroliën en
hoogwaardige vetten voor de
ultieme smaakbeleving
Lekkerder, gezonder, betrouwbaarder - GERLICHER
biedt zijn klanten in Duitsland, Oostenrijk en
Nederland hoogwaardige plantaardige
premiumfrituuroliën en een volledig servicepakket:
de diverse frituuroliën op zonnebloem-, palm-,
koolzaad-, of pindabasis uit eigen productie
worden via een logistiek netwerk overal in deze
landen betrouwbaar geleverd en na gebruik tegen
vergoeding weer opgehaald. Door dit innovatieve
FATBACK® systeem kunnen restaurants geld en
tijd besparen. Daarnaast is het goed voor het
milieu, omdat transportroutes niet dubbel hoeven
te worden afgelegd. Het gebruikte frituurvet
wordt vervolgens door zusteronderneming
ecoMotion verwerkt als halffabricaat voor biodiesel. Overeenkomstig de cyclusgerichte denkwijze van de gehele SARIA Group draagt
GERLICHER zo aanzienlijk bij aan een verantwoord gebruik van bronnen.

De Franse dochteronderneming ALVA FOOD,
gevestigd in Rezé (Frankrijk) is gespecialiseerd
in de productie van vetten voor menselijke consumptie. Vetten die overblijven in slachterijen

SARIA Raamwerk
Voor klanten en consumenten bieden
GERLICHER en Sublim’ optimale servicekwaliteit en brede productassortimenten,
waarmee ze kunnen voldoen aan de diverse
eisen van levensmiddelenproducenten en
gastronomen.
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Ook bij de verpakking hanteert het bedrijf een
zero waste aanpak en recyclet het de gebruikte
jerrycans. De frituuroliën zelf beschikken over
optimale eigenschappen voor het gebruik in de
moderne gastronomie: ze zijn hittebestendig,
gaan lang mee en ruiken niet. Daarnaast zijn ze
voedingsfysiologisch hoogwaardig dankzij een

breed spectrum aan onverzadigde vetzuren, niet
genetisch gemanipuleerd, vrij van kunstmatige
aromastoffen en nagenoeg vrij van transvetzuren.
Zodoende voldoet GERLICHER zowel aan de eisen
van de klanten als aan actuele voedingstrends
wat betreft duurzame, natuurlijke en gezonde
levensmiddelen.

en uitsnijderijen worden door ALVA gekocht en
zo verfijnd dat ze geschikt zijn om in de keuken
te gebruiken, bijvoorbeeld voor het braden,
konfijten of binden. Tot het assortiment behoren
onder andere eendenvet, ganzenvet en varkensreuzel. Van oorsprong werden ze gebruikt
in de levensmiddelenindustrie om kant-enklaargerechten en -soepen, gefrituurde
voedingsmiddelen, maar ook banket, zoals
koekjes te produceren. In 2015 werd Sublim’
geïntroduceerd, de eerste productlijn voor consumenten, dat werd verkocht via horecaleveranciers, maar ook direct via de detailhandel.
De producten voldoen aan de hoogste eisen

dankzij hun hoge kwaliteit, gecontroleerde
biologische herkomst en BRC Global Standard
certificering voor levensmiddelenveiligheid. Zo
bieden ze ook kansen voor internationale groei
tot over de Franse grenzen heen, zoals
momenteel bijvoorbeeld in de
planning ligt naar Japan,
Canada of Australië.

Met de globale standaarden van de Britse
detailhandelsvereniging British Retail Consortium
(BRC) kunnen levensmiddelenproducenten de
kwaliteit, wettelijke naleving en veiligheid van hun
producten aantonen.

// EEN STERKE GROEP

Gezamenlijk:
als een sterke groep
HET IN HET RAAMWERK BESCHREVEN GEMEENSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNT IS EVENZEER VAN TOEPASSING OP
DE ZAKELIJKE BETREKKINGEN MET EXTERNE PARTNERS ALS BINNEN DE SARIA GROUP: DOELGERICHTE SAMENWERKINGEN OVER DE GRENZEN VAN ACTIVITEITEN EN REGIO’S HEEN OPENEN VAAK NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN
BIEDEN SYNERGIEVOORDELEN. ZO KUNNEN BIJVOORBEELD KENNIS EN KUNDE EN MEDEWERKERS DOELGERICHT
WORDEN GEBUNDELD EN HET INZETTEN DAARVAN TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN. OOK KUNNEN INTERNATIONAAL SCHAALBARE OPLOSSINGEN LANGS DE GEHELE WAARDEKETEN WORDEN AANGEBODEN OM TE VOLDOEN
AAN DE INDIVIDUELE EISEN VAN KLANTEN AAN DE KANT VAN DE LEVERANCIERS EN HET EINDPRODUCT.
DEZE KRACHT WIL SARIA IN DE TOEKOMST NOG VERDER UITBOUWEN, MAAR OOK TEGENWOOORDIG WORDT ER
AL OP VEEL PLAATSEN GEBRUIK VAN GEMAAKT. VOORBEELDEN HIERVAN ZIJN VEELSOORTIG: VAN GEDEELDE BEST
PRACTICES EN GEZAMENLIJKE DUURZAME INITIATIEVEN, EEN GROTERE INNOVATIECAPACITEIT DOOR
INTERDISCIPLINAIRE TEAMS, GEBUNDELDE EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BRANDPREVENTIE OF EEN VERBETERDE
POSITIE IN DE SUPRAREGIONAAL GEDREVEN BIODIESELMARKT DANKZIJ EEN AANGEPASTE ORGANISATIEVORM.
ENKELE ACTUELE ONTWIKKELINGEN DIE SARIA ALS GROEP VERSTERKEN WORDEN IN HET VOLGENDE GEDEELTE
BESCHREVEN.

SARIAnews

29

// EEN STERKE GROEP

Duurzaamheid in cijfers:
de SARIA Group berekent haar ecobalans
MET BEHULP VAN ZOGENAAMDE LEVENSCYCLUSANALYSE KUNNEN BEDRIJVEN DE INVLOED VAN HUN EIGEN ACTIVITEITEN
OP HET MILIEU KWANTIFICEREN. BIJ DERGELIJKE ANALYSES WORDT REKENING GEHOUDEN MET ALLE ECOLOGISCHE GEVOLGEN
VAN BIJVOORBEELD DE AANSCHAF VAN GRONDSTOFFEN, VERWERKINGSPROCESSEN EN LOGISTIEK. ALS PILOTPROJECT
BINNEN DE SARIA GROUP HEEFT DE DEENSE ONDERNEMING DAKA DE INVLOED VAN HAAR VESTIGINGEN OP HET MILIEU
GEANALYSEERD. IN DE KOMENDE TIJD WORDT DIT OOK IN ANDERE LANDEN ONDERZOCHT BIJ ANDERE ONDERNEMINGEN
EN SECTOREN DIE HOREN BIJ DE SARIA GROUP.
Ecologische duurzaamheid wordt een steeds
belangrijker criterium voor alle doelgroepen,
van klanten tot aan sollicitanten. Tegen deze
achtergrond vraagt ook de SARIA Group zich af
hoe duurzaamheid kan worden gemeten en zo
kan worden aangetoond. Een bekende methode
om de gevolgen van een bedrijf op het milieu in
cijfers weer te geven is de levenscyclusanalyse
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(life cycle assessment, LCA), ook wel eco- of
milieubalans genoemd. In zo’n analyse wordt
rekening gehouden met aan de ene kant “onttrekkingen” uit het milieu, d.w.z. het grondstofgebruik van een bedrijf en aan de andere kant
de uitstoot van schadelijke stoffen die wordt
veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. Daarbij
gaat het niet alleen om de processen op het

eigen bedrijfsterrein. De balans omvat ook
voorafgegane resp. volgende stappen, bijvoorbeeld het transport van de goederen van de
locatie naar de klant. De waarden die worden
vastgesteld als bronverbruik of emissies worden
vervolgens omgeslagen op de geproduceerde
eindproducten van het bedrijf.
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Ecologische duurzaamheid
wordt een steeds belangrijker
criterium voor alle doelgroepen,
van klanten tot sollicitanten.

SARIA stelt zich ten doel om niet alleen
een bijdrage aan een gezonde wereld te
leveren met een duurzaam bedrijfsmodel,
maar ook in gezamenlijke processen steeds
een ecologisch zinvolle weg in te slaan.
Het groepsbreed systematisch registreren
van de milieubelasting helpt om dit doel
te bereiken.

Het kwantificeren van de milieubelasting is
belangrijk om tegenover leveranciers, klanten of
autoriteiten extra transparant te kunnen zijn,
maar ook als intern controlesysteem. Met behulp
van de kencijfers die worden bepaald in het kader
van een LCA kunnen uitgangspunten voor
verbeteringen worden geïdentificeerd en kan de
ontwikkeling van de milieu-eigenschappen
gedurende een bepaalde periode worden geobserveerd. Alleen zo kan betrouwbaar en op basis
van feiten worden beoordeeld of genomen
maatregelen ook effectief zijn en bijvoorbeeld
bijdragen aan een optimalisering van de capaciteit of verhoging van de productie-efficiëntie.
Een levenscyclusanalyse vormt zodoende de
basis voor een solide en langdurig succesvolle
duurzaamheidsstrategie. Binnen de SARIA
Group heeft de Deense onderneming DAKA als
pilot haar vestigingen al geanalyseerd met behulp
van een specialistisch adviesbureau op het
gebied van ecobalansen. Op basis daarvan en

met behulp van de verkregen inzichten kan het
project nu worden uitgebreid naar de gehele
SARIA Group: op basis van het Deense voorbeeld is een template uitgewerkt waarin voor
elke onderneming de materiaalstromen waar
rekening mee moet worden gehouden staan
aangegeven. De voor de berekening noodzakelijke informatie over de afzonderlijke vestigingen
wordt in een database opgeslagen, waaronder
energieverbruik, de verwerkte hoeveelheden
grondstoffen of de voor transport afgelegde
kilometers. Met de combinatie van template en
database kan een eigen LCA voor elke vestiging
van SARIA worden opgesteld en kan uiteindelijk
de groep als geheel worden beoordeeld. Allereerst worden 23 geselecteerde vestigingen in
vijf landen op deze manier geanalyseerd om de
berekeningsbasis voor volgende analyses nog
verder te ontwikkelen. Door andere landen hierbij
te betrekken (behalve Denemarken ook het VK,
Spanje, Frankrijk, Polen en Duitsland), wordt

niet alleen het internationale karakter van de
SARIA Group onderstreept, maar worden ook
zoveel mogelijk regionale en specifieke bijzonderheden van ondernemingen al vroeg in het
proces vastgesteld. Zo bestaan er o.a. verschillen
wat betreft de samenstelling van grondstoffen,
proceslijnen en gebruikte energiebronnen.
De groepsbrede levenscyclusanalyse worden
gecoördineerd door de SARIA Sustainability
Group die zich voor de gehele groep bezighoudt
met de planning en realisatie van activiteiten
op het gebied van duurzaamheid. Aanspreekpunten in de landen ondersteunen de analyses
met hun deskundigheid en grote ervaring.

Beoordeling van de grondstoffen volgens internationale standaarden
De eerste en grootste uitdaging in het kader
van het Deense levenscyclusanalyse was
om het kader te bepalen voor de beoordeling, d.w.z. de exacte parameters voor de
berekening vast te leggen. Omdat bij
producerende bedrijven het te verwerken
basismateriaal een essentiële invloed heeft
op de ecologische voetafdruk en door de
rol van SARIA als “tussenpersoon” tussen
andere industrieën moest met name de
berekeningswijze voor de grondstoffen
worden bepaald. Een duidelijke uitspraak
hierover is gedaan door de EU-commissie die

zich sinds 2013 bezighoudt met de ontwikkeling
van “environmental footprints”. Al in 2017
heeft deze commissie besloten dat dierlijke
producten uit de slacht moeten worden afgegrensd van navolgende processen conform hun
waarde. Voor de verdere verwerking van de
reststoffen hoeven dus bijna geen CO2-emissies
te worden berekend, omdat het daarbij gaat om
overgebleven materiaal (dus “afvalproducten”
van de vleesindustrie). Het internationale
initiatief LEAP (Livestock Environmental
Assessment and Performance) komt tot dezelfde
conclusie. Dit is een samenwerking tussen

diverse stakeholders (landen, ngo’s en
brancheorganisaties) en de FAO, de voedselen landbouworganisatie van de Verenigde
Naties. Het is hun doel om de duurzaamheid op het gebied van veehouderij door
geharmoniseerde methodes, gezamenlijke
prestatiekenmerken en gegevensregistratie
internationaal te verbeteren. De SARIA
Group volgt de daaruit ontstane berekeningswijze.
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Van garnalenlokmiddel tot aan
de bewerking van digestaat:
innovaties in de SARIA Group
ONGEVEER 40 PERSONEN WERKEN BIJ SARIA AAN INTERDISCIPLINAIRE INNOVATIEPROJECTEN EN STIMULEREN ZO DE
PRODUCTONTWIKKELING, TECHNIEK EN VERKOOP VAN DE AFZONDERLIJKE ACTIVITEITEN. NAAST HET CENTRALE R&D-TEAM
WERKEN VEEL EXPERTS UIT DE LOKALE EENHEDEN MEE. AFHANKELIJK VAN DE ONDERNEMING KAN INNOVATIE DAARBIJ HEEL
VERSCHILLENDE VORMEN AANNEMEN, VAN UITGEBREIDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN OF GEHEEL NIEUWE TOEPASSINGEN
VAN DE UIT VERZAMELDE RESTSTOFFEN GEWONNEN PRODUCTEN TOT AAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN VOOR EEN OPTIMALE
VERWERKING EN TOEPASSING VAN DE GRONDSTOFFEN.

Slechts weinigen vermoeden achter een barbecueworstje een uitgebreide technische prestatie.
De achterliggende verwerkingsprocessen zijn
echter wel degelijk complex en dat begint al in
het slachthuis: daar moet de varkens- of schapendarm worden gescheiden van de rest van de
organen. Dat vereist uiterste precisie; het kleinste
gaatje of gebrek betekent immers een aanzienlijke waardevermindering van de natuurdarm
voor de doorverkoop aan worstproducenten.
Daarom werkt het innovatieteam van Van Hessen
samen met de centrale afdeling Research &
Development voortdurend aan de ontwikkeling
van nieuwe mogelijkheden voor een betere en
efficiëntere verwerking in de darmlokalen.
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Met het speciaal voor garnalen ontwikkelde
lokmiddel Protaminoaqua heeft Bioceval een
mijlpaal bereikt in de aquacultuurvoeding:
garnalen zoeken hun voedsel niet met hun ogen,
maar met hun reukorgaan dat zich in de antennes bevindt. Om in kwekerijen voer niet onnodig
te verspillen en een zo groot mogelijke efficiëntie
bij het voeren te bereiken, moeten de garnalen
het voedsel dus goed kunnen ruiken. De werkzaamheid van Protaminoaqua voor deze toepassing is bewezen in meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

Op het gebied van huisdiervoeding is er een
verschuiving zichtbaar die parallel loopt aan
menselijke voedingsgewoonten: gezonder,
duurzamer en zo mogelijk zonder additieven,
geen chemicaliën of antibiotica. Aan deze eisen
van kopers van Pet Food moet bijvoorbeeld de
onderneming SARVAL tegemoetkomen bij de
levering van grondstoffen. Innovatie in deze
context kan betekenen dat alternatieve methodes
worden ontwikkeld waarmee synthetische
antioxidanten kunnen worden vervangen door
natuurlijke. De belangrijkste taak van R&D- en
salesteams is daarbij het helpen bij de
uitwisseling van kennis tussen de diverse
eenheden van SARVAL en om te fungeren als
interface voor de klanten voor het registreren
van hun uiteenlopende eisen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven
hoe uiteenlopend innovatie in een groep met
een breed spectrum, zoals SARIA, wordt geïnterpreteerd en uitgewerkt. Twee bouwstenen
vormen daarbij het fundament voor succes: aan
de ene kant is een solide basis van kennis en
gegevens absoluut noodzakelijk en moet die
centraal beschikbaar en zo nodig voor iedereen
toegankelijk zijn. Hiervoor heeft de centrale
R&D-afdeling in de afgelopen jaren extra
nadruk gelegd op het kennismanagement

binnen de SARIA Group: in een “Corporate
Library” bevinden zich ruim 2.000 documentaties
over vorige projecten en andere relevante
documenten die desgewenst kunnen worden
gedownload en nuttige informatie bevatten.
De daar verzamelde interne vakkennis wordt
aangevuld met de toegang tot wetenschappelijke
databases voor diepgravend literatuuronderzoek.
Daarnaast zijn Market Development met behulp
van moderne marktanalysetools en
patentonderzoek kerntaken op het gebied van

de innovatieactiviteiten van SARIA. Net zo
belangrijk als betrouwbare data en het
inwinnen van wetenschappelijk solide
informatie is daarnaast de samenwerking als
team. Daarom wordt het groepsbreed delen
van kennis steeds belangrijker. Dat wordt o.a.
ondersteund met evenementen zoals de
“SARIA Innovation Day” in het afgelopen
jaar, waarbij medewerkers uit de gehele
groep samenkwamen om te discussiëren
over Best Practices op het gebied van
innovatie en kennismanagement.

In de farmaceutische branche is innovatie op
basis van onderzoek in de vorm van productontwikkelingen een essentiële component voor
succes. Behalve de kernactiviteit, de productie
van heparine API, produceert Bioiberica nog vele
andere werkzame stoffen voor een betere
gezondheid en meer levenskwaliteit, steeds op
basis van dierlijke producten. Een van de nieuwste
ontwikkelingen in het productassortiment is
een natuurlijk hormoon voor patiënten met een
overactieve schildklier, wat voorheen niet kon
worden behandeld met synthetische geneesmiddelen.

Heel anders wordt het begrip innovatiegeest
geïnterpreteerd als het zoals bij SecAnim gaat
om het verzamelen en vernietigen van kadavers
van dieren. Binnen de strikte wettelijke voorschriften lukt het deze onderneming dankzij
innovatieve verwerkingsprocessen om ook uit
risicomaterialen bruikbare stoffen te winnen
nadat ze van tevoren conform geldende wetgeving zijn verbrand. Een hoofdbestanddeel van
de overgebleven as is calciumfosfaat, de bouwstof van menselijke en dierlijke botten. In de
vestiging van SecAnim in het Engelse Widnes
wordt het fosfaat gebruikt om het toe te voegen
aan de door henzelf geproduceerde meststof
Kalphos. Ook in technische producten wordt dit
zout gebruikt, onder andere om het bindend
vermogen voor zware metalen te verbeteren.

Ook bij ReFood komen innovatieve oplossingen
in het productieproces van pas. Om voordeel te
behalen zowel bij de opslag als het transport is
bijvoorbeeld in de Duitse vestiging Marl een
methode ontwikkeld voor de bewerking van een
gistingsproduct. Door een drietraps vacuümverdamping kan het volume worden gereduceerd
met ca. 45 procent.

SARIA Raamwerk
Met innovatiegeest duurzame oplossingen
vinden en normen stellen voor de branche:
het Research & Development team werkt
samen met veel collega’s in de gehele SARIA
Group om voortdurend nieuwe toepassingsmogelijkheden en verwerkingsmethodes voor de grondstoffen te vinden en
zo bij te dragen aan de creatie van waarde
in de keten van de ondernemingen en
hun partners.
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor brandpreventie
ALS BASIS EN ORIËNTATIE VOOR ALLE VESTIGINGEN HEEFT DE RAAD VAN BESTUUR DE BRANDPREVENTIERICHTLIJN VAN
SARIA AANGENOMEN ALS GEZAMENLIJKE STANDAARD VOOR BRANDPREVENTIE. DOOR DE INTERNATIONALE SAMENWERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR ARBEIDSVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE KON BIJ DE ONTWIKKELING
DE GROEPSBREDE DESKUNDIGHEID EN GROTE ERVARING UIT DE BEDRIJFSPRAKTIJK WORDEN GEBUNDELD. NAAST DE
INTERNE MINIMUMEISEN BLIJFT ER VOLDOENDE RUIMTE OVER OM OOK REKENING TE KUNNEN HOUDEN MET LOKALE
BIJZONDERHEDEN.
Een veilige werkomgeving bieden voor alle
medewerkers maakt voor SARIA deel uit van de
bedrijfsmatige verantwoordelijkheid. In de
producerende fabrieken met veel machines,
hoge verwerkingstemperaturen, brandbare en
explosiegevaarlijke stoffen en deels “gegroeide”
bouwconstructies zijn er uitdagingen met name
op het gebied van brandpreventie. Behalve het
voldoen aan wettelijke en plaatselijke voorschriften en de nog belangrijkere taak om te
garanderen dat mensen ongedeerd blijven, zijn
werkende brandpreventiemaatregelen ook om
economische redenen nuttig en belangrijk: uitval
van productie of kosten voor de reparatie van
gebouwen of complexe procestechniek zijn
directe monetaire schades die kunnen ontstaan
als gevolg van een brand. Omdat de eisen in de
diverse landen en ondernemingen vaak gelijk
zijn, is gestreefd naar groepsbrede oplossingen
voor de vestigingen. Daarom is een gezamenlijke
brandpreventierichtlijn ontwikkeld die zowel
organisatorische en procesmatige als bouwtechnische brandpreventieaspecten integreert.
Gecoördineerd door het centrale Health &
Safety team van de SARIA Group hebben veel
internationale collega’s meegewerkt aan het
document en hun kennis van bedrijfsspecifieke

SARIA Raamwerk
Een veilige werkomgeving: om de
gezondheid van medewerkers en derden
te garanderen, werkt SARIA voortdurend
aan het verbeteren van het algemene
veiligheidsniveau in haar vestigingen
wereldwijd. Een belangrijke stap in die
richting is een groepsbrede
brandpreventierichtlijn die op basis van
de gebundelde expertise van de eigen
arbeidsveiligheidsmanagers en samen met
de verzekeringspartner is ontwikkeld.
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“Voor het garanderen van een kwalitatieve brandpreventie binnen een internationaal opererend
concern beschouwen wij het opstellen van uniforme, groepsbrede standaarden als doeltreffend en belangrijk. De SARIA Group stelt met de opgestelde richtlijnen voor brandpreventie
een technische en organisatorische norm die in overeenstemming is met de eisen van de HDI
(de Duitse verzekeraar voor de industrie- en nijverheidssector). Wij zijn blij met de waardering
van onze expertise en willen SARIA hartelijk danken voor de deskundige uitwisseling en de
mogelijkheid om deze richtlijnen mede vorm te geven.”
HDI, verzekeringspartner van SARIA

en regionale bijzonderheden ingebracht. Tevens
vond nauwe uitwisseling plaats met de experts
van de verzekeringspartner. In combinatie met
de geldende wettelijke vereisten garandeerden
de diverse perspectieven dat rekening werd gehouden met alle relevante parameters op het
gebied van de bescherming van personen en
materialen, maar evenzeer met speciale interne
eisen.
Het resultaat is een bedrijfsbreed kader dat naast
de verplichte technische minimumstandaarden
voor brandpreventie ook concrete oplossingen
biedt voor zoveel mogelijk verschillende situaties
die in de bedrijfspraktijk van SARIA kunnen optreden. Naast de uniforme en verplichte eisen
biedt de richtlijn voldoende ruimte voor flexibele aanpassingen aan de diverse omstandigheden en wettelijke voorschriften van de
afzonderlijke landen en ondernemingen.

Deze aanpak weerspiegelt de fundamentele
filosofie van het concern: uniforme eisen, kennis
en ervaring combineren op een wijze die meer
oplevert dan de som der delen en gelijktijdig de
mogelijkheid bieden voor een individuele, op
behoeften gebaseerde uitbreiding. De brandpreventierichtlijn zelf wordt voortdurend verder
ontwikkeld om nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen te integreren en verdere
technisch relevante onderwerpen wat betreft
brandpreventie voor de SARIA Group aan te
vullen. Door teamwork, open communicatie en
groepsbrede uitwisseling kan kennis en kunde
ook in de toekomst optimaal worden gebundeld
om een meerwaarde voor alle vestigingen te
genereren en bij te dragen aan een
voortdurende verhoging van het algemene
veiligheidsniveau.

// EEN STERKE GROEP

ecoMotion:
laatste stap op weg naar
internationaal georganiseerde divisie
TEGEN DE ACHTERGROND VAN HET FEIT DAT ZOWEL DE KLANTEN IN DE OLIE-INDUSTRIE ALS DE BRANCHETRENDS
INTERNATIONAAL ZIJN GEORIËNTEERD, TREEDT ECOMOTION NU OP ALS INTERNATIONALE BUSINESS UNIT.

leidt tot een grote dynamiek in de
biodieselindustrie. Daaraan willen wij actief
deelnemen en het proces mede vormgeven. De
ontwikkeling van de branche wordt voor een
groot deel beïnvloed door supraregionale
beslissingen, bijvoorbeeld van de Europese
Unie, en in mindere mate door de wetgeving
van afzonderlijke landen. Daarom is het nuttig
om onze strategie voor ecoMotion zo
internationaal mogelijk vorm te geven.”

Vestiging van ecoMotion in Sternberg [D]

Om de internationale activiteiten op het gebied
van duurzame biobrandstoffen in de toekomst
nog succesvoller verder te kunnen ontwikkelen,
is ecoMotion, de biodieseltak van SARIA, sinds
1 april 2020 georganiseerd als internationale
Business Unit. Daarmee wordt de reeds op veel
plaatsen gangbare praktijk van nauwe
internationale samenwerking nu ook
organisatorisch afgebeeld. Verantwoordelijk
voor de leiding van de onderneming is dr.
Robert Figgener.

Bestuurslid Lars Krause-Kjær ziet in deze
beslissing dat koers is gezet naar innovatie en
verdere groei: “Door ecoMotion te organiseren
als internationale Business Unit kunnen wij ons
biodieselbedrijf met een sterke focus en daardoor nog sneller en doelgerichter verder
ontwikkelen. Milieuvraagstukken, zoals de
CO2-belasting van de atmosfeer, hebben de
publieke discussie in de afgelopen jaren bepaald
en zullen dat voorlopig ook blijven doen, wat

“Als internationale Business Unit kunnen
wij ons behalve op de gebruikelijk sterke 		
klantenoriëntering nog meer concentreren
op de hoge marktdynamiek.“

Ook Robert Figgener benadrukt de voordelen
van de nieuwe structuren: “Wij hebben in het
ecoMotion-team altijd al over de landsgrenzen
heen intensief samengewerkt, samen overlegd
en beslissingen zo genomen dat ze voldoen aan
de internationale eisen binnen onze branche.
Als internationale Business Unit kunnen wij
ons behalve op de gebruikelijk sterke
klantenoriëntering nog meer concentreren op
de hoge marktdynamiek. Een ander speerpunt
zal zeker ook zijn om andere interessante
mogelijkheden op het gebied van alternatieve
brandstoffen te onderzoeken.”
ecoMotion heeft in totaal vijf biodieselinstallaties in Duitsland, Spanje, Denemarken en
Frankrijk (participatie). Figgener is sinds
2007 werkzaam voor ecoMotion. Hij is
al lang verantwoordelijk voor de
biodieselactiviteiten in Duitsland en
Denemarken en is sinds 2013 tevens lid
van de directie van ecoMotion in Spanje.

Dr. Robert Figgener, directeur
van de biodieseltak ecoMotion
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DECEMBER JL. WERD NICOLAS ROTTMANN
BENOEMD IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
SARIA. ENKELE MAANDEN LATER BLIKT HIJ
TERUG OP DE EERSTE ERVARINGEN EN
BESCHRIJFT HIJ ZIJN DOELEN.
Sinds 1 januari 2020 maakt Nicolas Rottmann deel uit van
de raad van bestuur van de SARIA Group. Hij is verantwoordelijk voor de ondernemingen in Spanje en Frankrijk
die voordien op interimbasis werden geleid door Harald van
Boxtel en Tim Schwencke.
Nicolas Rottmann was van 2003 tot 2008 al werkzaam voor
SARIA. Na afsluiting van zijn financiële opleiding en enkele
jaren ervaring in het bankwezen begon hij in 2003 eerst als
managementassistent bij SARIA en was hij werkzaam in de
sector huiden en vellen voor hij deel ging uitmaken van het
Franse managementteam en uiteindelijk in 2007 in de
bedrijfsleiding van SecAnim in Duitsland kwam. Van 2008
tot 2019 leidde hij met succes meerdere bedrijven van
Rhenus, de zustergroep van SARIA.
In het interview spreekt Nicolas Rottmann over strategische
speerpunten, het belang van data en zijn interpretatie van
goed leidinggeven.

“Mijn belangrijkste taak zie ik in communicatie:
goed luisteren en op ooghoogte met elkaar spreken.
Dat schept vertrouwen, transparantie en begrip;
basisvoorwaarden om een team mee te krijgen.”
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NICOLAS ROTTMANN

Nieuw bestuurslid
Nicolas Rottmann:
medewerkers werven
en datapotentieel
gebruiken

NICOLAS ROTTMANN

// Meneer Rottmann, welke thema’s vindt u
zo belangrijk dat u ze aan het begin van uw
“ambtsperiode” bovenaan de agenda heeft
gezet?
Uitermate belangrijk voor elk bedrijf is in mijn
ogen de factor medewerkers. Een van mijn
topprioriteiten is het om te zorgen voor
opvolging, daarom wil ik een “Next Generation
Network” (NGN) opzetten: jonge medewerkers
in zowel operatieve als ook administratieve
sectoren moeten nog beter worden geholpen
om samen een beter netwerk te vormen en zo
te profiteren van onze groepsgrootte en ons
internationale karakter. De hiervoor
geselecteerde medewerkers zullen gedurende
twee jaar deel uitmaken van dit netwerk en
deelnemen aan vier internationale
uitwisselingsbijeenkomsten. Na de periode in
het NGN volgen nog twee jaar in het “Value
Generation Network” en vervolgens een
“Experience Generation Network”. De
verschillende programma’s sluiten op elkaar aan
en begeleiden onze medewerkers van de eerste
leidinggevende taken tot aan het leiden van
grote projecten of bedrijven. Met behulp van
dergelijke structuren kunnen niet alleen
opvolgers zich goed ontwikkelen, maar wordt
ook de doorgifte van ervaringen en
bedrijfsspecifieke kennis gesystematiseerd. Uit
ervaring weet ik dat zowel de medewerkers als
het bedrijf enorm profiteren van zo’n programma.
Een ander centraal thema is digitalisering. Wij
moeten zorgen voor een infrastructuur om alle
informatie beter te interpreteren in het belang
van onze klanten en opdrachtgevers. Het
IT-systeem in Spanje is al state of the art, in
Frankrijk zijn wij bezig dit op te zetten. Toch zijn
er op dit moment veel lokale oplossingen. Het
is mijn doel om een gezamenlijk, internationaal
datalandschap op te bouwen om een hogere
informatiedichtheid te bereiken. Ook in Duitsland loopt op dit moment een groot project om
het IT-landschap nieuw in te richten. Ik ben ervan overtuigd dat wij daardoor onze klanten in
de toekomst nieuwe producten en diensten op
maat kunnen bieden.

// Vindt u dat SARIA als groep klaar is voor
de toekomst?
Wij zijn voorbestemd om ons bezig te houden
met het thema duurzaamheid, maar doen er op
dit moment nog veel te weinig mee. De duurzaamheidscomponenten van onze activiteiten
moeten veel sterker ons imago bepalen, zowel
tegenover klanten als op de arbeidsmarkt en in
de publiciteit. Wij hebben in mijn gebied bijvoorbeeld een positie voor CSR-thema’s in het
leven geroepen die zich in de eerste plaats
bezighoudt met maatregelen op het gebied van
“Sustainable Development Goals” van de VN. Er
vindt reeds nauw contact plaats met de duurzaamheidssector van de groep die zich bezighoudt met initiatieven en maatregelen in de
zin van duurzaam handelen op het niveau van
de gehele groep.
Tegelijkertijd moeten wij onder ogen zien hoe
de randvoorwaarden voor ons bedrijfsmodel
zullen veranderen in de komende jaren. Zo
loopt bijvoorbeeld de vleesconsumptie en de
veestapel in Europa continu terug, wat invloed
zal hebben op zowel de beschikbaarheid van
grondstoffen voor onze producerende
eenheden als op een destructietak zoals
SecAnim. Geografische uitbreiding naar
regio’s buiten Europa is zeker een mogelijkheid
om dit probleem het hoofd te bieden. Maar wij
moeten ook echt beginnen om op product- en
serviceniveau ons gebruikelijke denkpatroon los
te laten en ons af te vragen: Wat hebben onze

klanten van morgen nodig en bieden wij tot op
heden niet aan? Welke extra meerwaarde kunnen
wij koppelen aan de diensten die wij op dit
moment al aanbieden? Klantfocus, gebruik van
informatie resp. digitaal potentieel en medewerkers met zin in verandering en ontwikkeling
zijn daarbij in mijn ogen essentiële pijlers.
// U gaf al aan hoe belangrijk u medewerkers
vindt. Hoe beschrijft u uw stijl van leidinggeven?
Mijn belangrijkste taak zie ik in communicatie:
goed luisteren en op ooghoogte met elkaar
spreken. Dat schept aan de ene kant vertrouwen,
transparantie en begrip; basisvoorwaarden om
een team mee te krijgen. Aan de andere kant
wil ik mensen leiden door vragen te stellen,
open met mijn team te discussiëren en impulsen
te geven in plaats van eisen te stellen. Door
medewerkers op deze wijze uit te dagen, kunnen
ze in hun persoonlijke en vaktechnische
ontwikkeling worden ondersteund, daarvan ben
ik overtuigd. En door medewerkers beter te
maken, wordt het bedrijf ook beter.
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SARIA Spanje: focus op toekomstige
projecten ondanks de COVID-19-pandemie
NA HET AFTREDEN VAN JOAN VILA UIT DE BEDRIJFSLEIDING VAN SARIA SPANJE HEEFT EMMANUEL LAYOUS IN NOVEMBER
2019 DE VERANTWOORDELIJKHEID OVERGENOMEN VOOR DE ONDERNEMING. HOEWEL HET LAND ZWAAR IS GETROFFEN
DOOR DE CORONACRISIS IS HET HET SPAANSE TEAM GELUKT OM DE UITDAGINGEN AAN TE GAAN. VOOR DE KOMENDE TIJD
STAAN VELE SPANNENDE PROJECTEN OP DE ROL.
Na jarenlang het bedrijf succesvol te hebben
geleid en samen te hebben gewerkt, is Joan
Vila november jl. afgetreden als CEO van het
Spaanse bedrijf en heeft hij de verantwoordelijkheid doorgegeven aan zijn opvolger
Emmanuel Layous. Daarnaast wisselde begin dit
jaar ook in de raad van bestuur de bevoegdheid
voor SARIA Spanje toen Harald van Boxtel zijn
taken overdroeg aan het nieuwe bestuurslid
Nicolas Rottmann. Als een van de zwaarst
getroffen landen ter wereld was het
dominerende thema in 2020 de omgang met
de COVID-19 crisis en de gevolgen daarvan.
Het was zaak om de veiligheid van alle
medewerkers op de werkplek te garanderen,
gelijktijdig de noodzakelijke processen in stand
te houden, snel te reageren op de permanent
veranderende randvoorwaarden en niet in de
laatste plaats te voldoen aan de
verantwoordelijkheid die voortkomt uit de
classificatie als “vitale activiteit” tijdens de
nationale noodtoestand in Spanje. Emmanuel
Layous wijst op de onderlinge verbondenheid
in deze tijd: “Ik ben zo trots hoe het gehele
team ons door deze uitdagende weken heeft
gesleept. Iedereen heeft enorme inzet getoond.
Zo hebben wij het voor elkaar gekregen om zelfs
op het hoogtepunt van de crisis onze producten

en diensten betrouwbaar te leveren aan onze
partners. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.”
Ondanks de uitzonderlijke situatie heeft de
onderneming in Spanje zich qua cijfers goed
ontwikkeld. Diverse thema’s en projecten zijn
nieuw op de agenda gezet of zijn extra benadrukt.
Behalve investeringen in de productiefaciliteiten
en het consolideren van verkoopactiviteiten in
nieuwe markten is bijvoorbeeld de digitalisering
gestimuleerd door een serie Business Intelligence
projecten te initiëren. Een ander speerpunt was
het realiseren van nieuwe Health & Safety
concepten in de bedrijven. Met het oog op de
toekomst zal het ook van belang zijn om de
ambities die zijn verankerd in het Raamwerk en
de Bedrijfsbeginselen van SARIA te integreren,
allereerst bij de strategische planning en
helemaal tot aan het dagelijks handelen.
“Duurzaamheid is een pijler van ons bedrijfsmodel. Tegen deze achtergrond hebben wij ons
de VN-duurzaamheidsdoelstellingen eigen gemaakt en werken wij aan concepten om te
zorgen dat wij als bedrijf aan de doelen blijven
bijdragen. Ook willen wij verder ontwikkelen op
personeelsgebied door met doelgerichte maatregelen de medewerkers te helpen om onze

Grote plannen: Spanje’s CEO Emmanuel Layous en
CFO José Galvete

Bedrijfsbeginselen en waarden dagelijks op de
werkvloer te realiseren. Tot deze waarden behoren o.a. verantwoordelijkheid, kennis en kunde,
efficiëntie en motivatie. Niet in de laatste plaats
willen wij door ons nog meer te oriënteren op
klanten en leveranciers de grootst mogelijke
meerwaarde behalen voor onze ‘klanten aan
beide zijden’ en zo onze belofte nakomen dat
wij de beste partner zijn voor duurzame oplossingen”, vertelt Emmanuel Layous over enkele
van zijn voornemens en doelen voor SARIA
Spanje.

“Ik ben zo op trots hoe het gehele team ons door deze
uitdagende weken heeft gesleept. Iedereen heeft 		
enorme inzet getoond.”
Emmanuel Layous, directeur SARIA Spanje
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Dr. Peter Hill nieuw
in de raad van bestuur van SARIA
VOORTSCHRIJDENDE CONCENTRATIEPROCESSEN EN EEN GROTE DYNAMIEK KENMERKEN DE PET FOOD
INDUSTRIE SINDS ENKELE JAREN. OM HET POTENTIEEL IN DEZE SECTOR OPTIMAAL TE BENUTTEN EN EEN
NOG STERKERE KLANTFOCUS TE BEREIKEN, ZAL DR. PETER HILL, EEN ERKENDE PET FOOD EXPERT, DAARVOOR
VERANTWOORDELIJK ZIJN IN DE RAAD VAN BESTUUR.
Met ingang van 1 september 2020 versterkt dr.
Peter Hill de raad van bestuur van de SARIA
Group en zal hij in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de
voedings- en Pet Food activiteiten van de gehele
groep. Het strategisch uitbreiden van deze
activiteiten betekent voor SARIA internationaal
een enorm groeipotentieel en krijgt een
bijzondere impuls door de nieuwe positie in
de raad van bestuur.
De Pet Food en voedingsmiddelenbranche wordt
al jaren gekenmerkt door een sterke professionalisering en dynamische marktontwikkeling. In
het kader van een uitgebreid onboardingproces
zal Peter Hill allereerst de diverse vestigingen en
teams van SARIA leren kennen om op de
bestaande basis een totaalconcept te ontwerpen
voor de groepsbrede nieuwe organisatie van dit
segment van SARIA.
Peter Hill was tot voor kort werkzaam bij Mars
Petcare als Vice President Research &
Development Europe. Hij begon zijn loopbaan in
de levensmiddelenbranche in 1993 waar hij 15
jaar actief was. In 2008 ging hij bij Mars werken
waar hij sindsdien diverse leidinggevende
posities op nationaal en internationaal niveau
vervulde. Daarbij lag zijn focus op innovatie,
kwaliteit en levensmiddelenveiligheid en
product- en procesontwikkeling.

“Naar mijn mening heeft SARIA
een uitstekende positie om te
voldoen aan de verschillende
wensen en eisen van
diervoederproducenten en om
de dynamische ontwikkeling 		
van de Pet Food markt mede 		
vorm te geven.”
Dr. Peter Hill, lid van de
raad van bestuur van SARIA

“Na twaalf jaar in het managementteam van
Mars Petcare is dr. Peter Hill een uitgelezen
expert op het gebied van Pet Food die zeer goed
kan inschatten welke eisen klanten stellen aan
de SARIA Group. Wij zijn zeer verheugd dat hij
voor ons familiebedrijf komt werken en zijn ervan overtuigd dat hij met zijn grote vakkennis
en zijn jarenlange ervaring als internationaal
manager een uitstekende aanvulling vormt op de
raad van bestuur”, aldus dr. Martin Rethmann,
voorzitter van de raad van toezicht.

Peter Hill is benieuwd naar zijn nieuwe taken:
“SARIA is een concern met een groot potentieel
en een uniek, sterk toekomstgericht bedrijfsmodel.
Naar mijn mening heeft SARIA een uitstekende
positie om te voldoen aan de verschillende
wensen en eisen van diervoederproducenten en
om de dynamische ontwikkeling van de Pet
Food markt mede vorm te geven. Ik zie ernaar
uit als lid van de raad van bestuur hieraan bij te
mogen dragen.”
Dr. Peter Hill is geboren in Liverpool. Hij is 52
jaar oud, getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij
heeft zowel de Britse als de Duitse nationaliteit
en woont samen met zijn gezin in het Duitse
Verden, in de buurt van Bremen.
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