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// VOORWOORD

Dr. Kurt Stoffel, voorzitter van de
raad van bestuur van de SARIA
Group

GEACHTE DAMES EN HEREN, KLANTEN, LEVERANCIERS,
MEDEWERKERS EN PARTNERS VAN DE SARIA GROUP,

In de afgelopen jaren heeft onze groep de
kans te baat genomen om organisch te groeien.
Verder hebben we dankzij overnames weten
door te dringen in nieuwe regio’s en sectoren.
Deze nieuwe bedrijfsactiviteiten vormen samen
met de disciplines waarin we al actief waren
een goede basis voor de verdere ontwikkeling
van ons concern.
"Moving forward" is de titel van deze uitgave.
Treffender kan de ontwikkeling van de afzon
derlijke vennootschappen, bedrijfsonderdelen,
divisies en de SARIA Group als geheel niet
worden beschreven. Daarbij gaat het niet alleen
om de geografische expansie van bedrijfsacti
viteiten. Het gaat ook om het optimaliseren
van processen, producten en diensten, om de
steeds verdergaande specialisatie, en om het
verbinden van activiteiten waardoor synergie
ontstaat.
De afbeelding op de titelpagina toont de
hoofdvestiging van Bioibérica in Palafolls ten
noorden van Barcelona. Volgens ons geeft de
afbeelding de gekozen titel goed weer. Zo is de
integratie van Bioibérica naast Teeuwissen een
essentiële bouwsteen in de recente ontwikkeling
van de SARIA Group. De geëngageerde leiding
gevenden en medewerkers van Bioibérica vin
den steeds weer nieuwe mogelijkheden om de
toegevoegde waarde uit dierlijke grondstoffen
te verhogen en marktrijpe producten te ontwik
kelen. Daarmee sluit Bioibérica naadloos aan bij
onze andere afdelingen en bij de strategische
focus van onze groep, die toonaangevend wil
zijn op het gebied van de verwerking van dier
lijke en organische bijproducten.

We kunnen in deze editie van SARIA news
wederom slechts een kleine selectie presenteren
van alles wat we de afgelopen maanden hebben
gerealiseerd. Met de artikelen over de groeps
brede, gecoördineerde verkoop van eiwitten en
vetten, de nieuwe inkoopafdeling binnen de
groep en het kwaliteitsmanagement geven we
een beeld van belangrijke, gedeeltelijk nog nieu
we specialistische functies ter ondersteuning
van centrale operationele werkzaamheden in de
afzonderlijke bedrijfsonderdelen. We presenteren
ook de diverse activiteiten in Frankrijk, een van
de grootste SARIA-kernlanden. Uit het artikel
over de Bioibérica-groep en haar hoogopgelei
de medewerkers blijkt welke wereldwijde rol de
SARIA Group dankzij haar nieuwe dochteron
derneming Bioibérica speelt in de productie van
de belangrijke werkzame stof heparine. Daar
naast kunt u lezen over nieuwe projecten en
andere onderwerpen waar we ons de afgelopen
maanden op hebben gericht en waar we mee
bezig zullen blijven.
Het zal u niet verbazen dat ons steeds weer
de vraag wordt gesteld hoe de SARIA Group
erin slaagt om de jarenlange positieve ontwik
keling te bestendigen. Ook wordt van tijd tot
tijd gevraagd hoe onze leveranciers, afnemers
en onze partners in concerncoöperaties en joint
ventures deze ontwikkeling zien en wat hun
integratie zo geslaagd maakt. De activiteiten
en projecten die in deze editie van SARIA news
aan bod komen maken vooral duidelijk waar
het volgens ons op aankomt. Gedecentraliseerde
besluitvorming met een hoge mate aan beslis
singsbevoegdheid en een focus op gezonde
groei op de lange termijn zijn belangrijke basis

voorwaarden voor het succes van de verschil
lende bedrijfsactiviteiten en dus van de groep
als geheel. De samenwerking binnen de SARIA
Group wordt gekenmerkt door vertrouwen
en het bewust vermijden van formele vereisten
die niet van meerwaarde zijn voor de groep en
die de operationele flexibiliteit beperken. De
eigenaren van ons familieconcern geven hierbij
het goede voorbeeld. Managers op alle niveaus
proberen dagelijks invulling te geven aan
deze waarden, zowel op de werkvloer als in de
samenwerking met onze partners. Dankzij een
dergelijke werkomgeving voelen leidinggeven
den en medewerkers zich prettig, maar worden
ze tegelijkertijd in positieve zin uitgedaagd.
Doordat ze zelf beslissingen durven te nemen
en daarnaar handelen, helpen ze de groep voor
uit. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal.
Zij zorgen ervoor dat we ons in de goede rich
ting bewegen.
Als u deze editie van SARIA news leest, zult u
precies te weten komen wat wij onder "moving
forward" verstaan als het gaat om de ontwikke
ling van de SARIA Group. Ik wens u veel leesple
zier.
Met hartelijke groeten,

Dr. Kurt Stoffel
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Internationaal netwerk –
verkoopactiviteiten binnen
de SARIA Group
DE SARIA GROUP HEEFT EEN INTERNATIONAAL VERKOOPTEAM OPGEZET TER VERBETERING VAN DE KLANTENSERVICE EN DE
COMMUNICATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE INTERNATIONALE BEDRIJVEN. PATRICK VAN DER KLEIJ, SENIOR COMMERCIAL
OFFICER VAN DE SARIA GROUP, IS HIERBIJ DE SPIL VAN DE 14 LOKALE SALESMANAGERS DIE SAMEN HET INTERNATIONALE
VERKOOPTEAM VORMEN. DAARNAAST ZAL HIJ ZICH IN ZIJN NIEUWE AANVULLENDE FUNCTIE ALS COMMERCIEEL DIRECTEUR
BIJ TEEUWISSEN PRODUCTS TOELEGGEN OP DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE COÖRDINATIE VAN DE SALESACTIVITEITEN.
De SARIA Group is de afgelopen jaren sterk
gegroeid. Vanwege de geografisch wijdver
spreide activiteiten onderhouden afzonderlijke
verkoopteams in de desbetreffende landen
intensief contact met de klant. Deze teams zijn
als geen ander precies op de hoogte over het
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productportfolio en de eisen van de markt.
Het is de taak van Patrick van der Kleij om alle
salesmanagers met elkaar in contact te brengen
en ervoor te zorgen dat hun ervaring en markt
kennis worden uitgewisseld: “Toen ik in 2012
als Senior Commercial Officer begon bij de

SARIA Group leefde het idee dat we meer uit
onze verkoopactiviteiten konden halen. Want
elk land werkte tot dusver min of meer voor
zichzelf, zonder hun ervaringen en netwerk aan
contacten met elkaar uit te wisselen”, vertelt hij.

Royal Canin is een wereldwijd toonaangevende leverancier van gezonde voeding voor kat en hond. In een branche die voort
durend de nieuwste trends in de katten- en hondenvoeding volgt, blijft Royal Canin steeds trouw aan zijn uitgangspunt:
gezonde voeding op basis van nauwkeurige waarnemingen en wetenschappelijke kennis. Bij de ontwikkeling van voedingsop
lossingen die haarfijn op de individuele behoeften van katten en honden zijn afgestemd, boogt Royal Canin op zijn grondige
wetenschappelijk kennis en de jarenlange samenwerking met dierenartsen, fokkers en andere honden- en kattenexperts.

Balans tussen gecentraliseerde en
gedecentraliseerde verkoop
De eerste internationale sales meeting vond in
april 2012 plaats. Naast de maandelijkse tele
foonconferenties vinden er sindsdien jaarlijks
vier persoonlijke ontmoetingen plaats, drie in
Amsterdam en één op een wisselende locatie.
Van der Kleij: “Dit jaar kwamen we bij elkaar in
Spanje, waar we een bezoek hebben gebracht
aan de installaties van SARVAL in San Esteve en
die van Avifood in Santa Bàrbara. Het is ener
zijds belangrijk dat de salesmanagers vertrouwd
zijn met onze verschillende productie-installaties
en -methoden. Anderzijds is het belangrijk dat
we elkaar persoonlijk ontmoeten, met elkaar
praten en van gedachten wisselen. We bezoeken
altijd vestigingen die een bijzonder concept
hebben geïmplementeerd, dat mogelijk ook
voor andere landen interessant is. Deze bijeen

komsten zorgen voor een toename van cross-
selling en voor de optimalisering van de interne
productstromen. Bovendien wordt het onderlinge
vertrouwen tussen de teams nog groter.” Patrick
van der Kleij omschrijft zijn eigen functie als
een ondersteunende rol met drie hoofdtaken:
prijs- en markttransparantie, strategisch keyac
count-management en het op de markt brengen
van nieuwe producten. “Ik verzamel gegevens
en geef de salesmanagers de informatie die ze
nodig hebben. Op deze manier krijgt ons team
een totaalbeeld van Europa en van wat waar
gebeurt.” Daarnaast houdt van der Kleij de raad
van bestuur van de SARIA Group en het regionale
management op de hoogte van de actuele ver
koopactiviteiten en de ontwikkelingen op de
markt. In de afzonderlijke landen hebben de ver
antwoordelijke salesmanagers volledige beslis
singsbevoegdheid. “Ik ben ervan overtuigd dat

het altijd beter is dat lokale salesmanagers met
klanten uit hun eigen regio onderhandelen.
Zij delen dezelfde cultuur, mentaliteit en spreken
natuurlijk ook dezelfde taal. Neem bijvoorbeeld
onze geografische spreiding: wij zijn actief in
Spanje tot Rusland en zelfs daarbuiten”, aldus
van der Kleij. “In de toekomst is het belangrijk
om de internationale uitwisseling tussen de
salesmanagers van de SARIA Group verder te
ontwikkelen en samen te werken om ons poten
tieel volledig te benutten en een meerwaarde te
creëren voor de producten van onze klanten.
Bovendien stelt de fantastische samenwerking
met de salesmanagers in de diverse landen mij
in staat om me extra te concentreren op mijn
nieuwe, belangrijke verantwoordelijkheid als
commercieel directeur van Teeuwissen Products.”

Dit jaar kwam het internationale verkoopteam
van SARIA samen in Spanje om ervaringen
en ideeën uit te wisselen

“Het verkoopteam van SARIA weet precies welke hoge kwaliteitseisen wij stellen. Het is mooi om gespreks
partners te hebben die de technische aspecten van hun producten perfect begrijpen. Het overgrote deel van
onze bestaande relaties zijn erop geënt een gezamenlijke toekomst te creëren en groei te genereren. Het gaat
verder dan een gewone relatie tussen de koper en verkoper. Als ik de samenwerking met het verkoopteam
van SARIA in één woord moet samenvatten, zou ik ‘vertrouwen’ zeggen.”
Lahcene Guedider, Protein and Fat Purchasing Manager, Royal Canin
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Bezoek aan onze klant ‘TRF’ in
Thailand in juli 2015

Samenwerken en sparren met de klant
De SARIA Group schenkt extra aandacht aan
zeven grote klanten die werkzaam zijn in de
aquacultuur en petfood-industrie. Daarvoor
worden op verschillende niveaus relaties aan
gegaan. Niet alleen de relatie tussen de verkoper
en koper is belangrijk, maar ook de relatie tussen
kwaliteitsmanagers van de SARIA Group en
kwaliteitsmanagers en R&D-teams van de klant
is belangrijk. Bovendien vinden er gesprekken
plaats tussen de klant en het management van
SARIA. “De relaties die op verschillende niveaus
worden aangegaan dragen bij aan een stabiel
partnerschap en zijn belangrijk om de klant
en zijn behoeften te doorgronden, zodat onze
producten zo goed mogelijk aansluiten bij de
specificaties van de klant. En, misschien nog
wel belangrijker, de strategieën van beide be
drijven op de lange termijn kunnen op deze
manier openlijk worden besproken en zelfs op
elkaar worden afgestemd”, zegt van der Kleij.
“Het is onze taak om binnen onze groep de
ideale relatie te vinden zodat we zo goed moge
lijk kunnen voldoen aan de behoeften van de
klant. Ik speel daarin waar nodig een coördine
rende en ondersteunende rol. Op deze manier
gaan we binnen de groep altijd op zoek naar
de beste oplossing voor de behoeften van de
klant.” Duurzame partnerschappen en de voort
durende uitwisseling van kennis met de klant
zijn veel belangrijker geworden. Er is sprake van
een trend waarbij steeds meer producten op
maat worden gemaakt zodat deze voldoen aan

de specifieke kwaliteitsparameters van de klant.
Een ‘doorsneeproduct’ is steeds minder vaak de
oplossing. Daarom moet de SARIA Group nauw
contact hebben met haar klanten. Patrick van der
Kleij: “Wat betreft de kwaliteitseisen heeft pet
food bijna het niveau van babyvoeding bereikt.
Dat vereist een voortdurende procesverbetering
en nieuwe producten met bijzondere kenmerken.
Ten slotte denk ik niet dat de spreuk ‘de klant is
koning’ juist is. De klant moet idealiter eerder
worden beschouwd als een familielid. Als twee
bedrijven intensief samenwerken, zullen zich
altijd uitdagingen voordoen, maar deze worden
overwonnen en de onderlinge relatie zal blijven
bestaan.”
Nieuwe producten op de markt brengen
Samen met de teams van Product Management
& Product Innovation van de SARIA Group is
van der Kleij ook verantwoordelijk voor het op
de markt brengen van nieuwe producten: “De
eerste uitdaging ligt in het kiezen van de meest
geschikte locatie voor de productie, waarbij
rekening moet worden gehouden met diverse
aspecten: de geografische ligging, de huidige
productie, technische voorzieningen, beschikbare
grondstoffen, de potentiële klanten en hun vesti
gingen etc. Daarnaast moet je niet vergeten
dat het aantal potentiële klanten

In Thailand: (v.l.n.r.) Reangchai Thanakeatkai von
„Atop“, ein thailändischer Händler, Leo Virta,
Vertriebsleiter von SARIA Daka Dänemark und
Patrick van der Kleij, Senior Commercial Officer
der SARIA-Gruppe
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voor dit nieuwe product beperkt is, omdat het
een speciaal product is en geen massaproduct.
Volgens mij is het effectiever om nieuwe pro
ducten gecentraliseerd op de markt te brengen”,
aldus Patrick van der Kleij. De mogelijke toe
passingsgebieden en soorten gebruik vereisen
een gedetailleerde en specialistische kennis over
technische processen en functionele contexten.
“Vooral bij het op de markt brengen van nieuwe
producten is het van belang dat we nauw samen
werken met de R&D-afdeling van onze klanten
en de voordelen die het nieuwe product voor de
klant heeft
te benadrukken. Dat beschouw ik meer als een
technisch verkoopproces in tegenstelling tot de
traditionele verkoop van commodities”, voegt
van der Kleij toe. Als het product eenmaal op de
markt is gebracht, zijn de verkoopafdelingen in
de afzonderlijke landen verantwoordelijk voor
de afzet van het nieuwe product.

// INTERVIEW

Interview met Emmanuel Layous,
commercieel directeur van SARIA Spanje
// Meneer Layous, hoelang werkt
u al voor SARIA en wat zijn uw
verantwoordelijkheden?
Mijn hoofdtaak bestaat uit het in goede banen
leiden van de inkoop van grondstoffen voor onze
installaties en het coördineren van de verkoop
van de door ons geproduceerde producten. Van
huis uit ben ik veterinair en houd me al vanaf
het begin van mijn professionele loopbaan be
zig met dierlijke bijproducten. Vanaf 2010 heb
ik bij GARNOVA gewerkt en door de fusie van
GARNOVA en SARIA Spanje kreeg ik in 2013 de
kans om een lid te worden van de SARIA-familie.
Ten aanzien van de verkoopactiviteiten inves
teer ik zoveel mogelijk tijd in relaties met onze
klanten om hun behoeften beter te begrijpen
en met mogelijke oplossingen te komen voor
hun toenemende verwachtingen. Bovendien
steek ik veel energie in de interne communicatie,
natuurlijk samen met ons verkoopteam en ook
met collega’s van andere vestigingen. Soms ver
geten we hoe moeilijk het is onze klanten elke
dag weer tevreden te stellen. Alles draait om
teamwork: inkoop van grondstoffen, productie,
kwaliteit, logistiek, planning, administratie etc.
We werken samen aan hetzelfde doel! Het ver
koopteam in Spanje zorgt bovendien voor de
klantenservice en de planning van leveranties.
Daardoor staan we bijna wekelijks voor nieuwe
uitdagingen waar we een oplossing voor moe
ten vinden, maar dat levert ook diepgaande
kennis op over onze markt en helpt ons bij het
bepalen van onze strategie.
// Wat is er bijzonder aan de
verkoopactiviteiten in Spanje?
Verschilt de Spaanse markt
sterk van die in andere landen?
Met een oppervlakte van meer dan 500.000 km2
en meer dan 46,4 miljoen inwoners is Spanje

een groot en veelzijdig land. De agrarische in
dustrie is hier altijd al efficiënt, professioneel en
van grote betekenis geweest. Tegenwoordig is
Spanje de op vier na grootste producent van
varkensvlees ter wereld, de op twee na grootste
producent van diervoeder in Europa en toon
aangevend binnen de aquacultuur en petfood-
industrie. De activiteiten van SARIA in Spanje
zijn ook zeer divers en beslaan bijna alle secto
ren van de verwerking van dierlijke bijproducten
alsook het overgrote deel van het land. Daar
door kunnen wij onze leveranciers en klanten
een breed spectrum aan diensten en producten
aanbieden. De diervoederindustrie in Spanje
maakt hoofdzakelijk gebruik van dierlijke vetten
als energiedragers en hoogwaardige vetzuren
voor de productie van veevoeder. De aquacul
tuursector maakt sinds de wijziging van de Eu
ropese verordening in juni 2013 in toenemende
mate gebruik van eiwitten uit gevogelte als
duurzame bron van voedingsstoffen. Dat zijn
slechts twee bijzonderheden van onze lokale
markt.
// Wat is kenmerkend voor de omgang
met Spaanse klanten?
Over het algemeen zou ik zeggen dat Spaanse
klanten zeer loyaal zijn. Vertrouwen is doorslag
gevend voor de meeste van onze klanten. Ver
trouwen moet langzamerhand groeien en
berust op kwaliteit, service, betrouwbaarheid,
uitstekende marktkennis, concurrentievermo
gen, compliance en natuurlijk uitstekende per
soonlijke relaties. Daar zijn al onze klanten in
principe naar op zoek, niet alleen in Spanje,
denk ik.

// Wat vindt u van de structuur
van de verkoopactiviteiten binnen de
SARIA Group?
Het concern is uitgegroeid tot een ‘glokale’
organisatie doordat de SARIA Group in veel
marksegmenten en regio’s actief is, specifieke
nicheproducten en gestandaardiseerde com
modities verkoopt, waarbij zowel aan lokale
klanten wordt geleverd als naar de andere kant
van de wereld wordt geëxporteerd. Elk land
richt zich op zijn eigen markt, maar heeft dank
zij het internationale, door Patrick van der Kleij
gecoördineerde verkoopteam de mogelijkheid
om rechtstreeks informatie in te winnen over
vraag en aanbod in heel Europa. Door deze
coördinatie kunnen we sterke bruggen bouwen
tussen de afzonderlijke bedrijven die onderdeel
uitmaken van de groep, nieuwe zakelijke per
spectieven scheppen, onze kennis delen en ‘best
practices’ in praktijk brengen. Wij doen aan ac
tieve cross-selling van onze producten, waarbij
we aan onze klanten uit een bepaalde regio of
bepaald land producten leveren die afkomstig
zijn uit een andere bedrijven binnen de groep.
Door een sterk keyaccount-management kunnen
wij onze grote klanten in heel Europa maatwer
koplossingen bieden. Daarbij letten we niet al
leen op hun algemene strategie, maar ook op de
bijzonderheden van hun productie-installaties
in het desbetreffende land. De coöperatie bin
nen de verkoopteams is uitgegroeid tot een
soepele, natuurlijke samenwerking die ervoor
zorgt dat wij onze klanten en markten nog be
ter kunnen bedienen.
// Hartelijk dank voor het gesprek,
meneer Layous

Emmanuel Layous
Commercieel directeur van SARIA Spanje
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Hoe bewaak je de kwaliteit?
VAN DE INKOOP VAN GRONDSTOFFEN TOT DE PRODUCTIE EN HET LADEN VOOR TRANSPORT –
ELKE STAP DRAAGT BIJ AAN DE HOGE KWALITEIT VAN EEN PRODUCT. HET GROEPSBREDE ‘QUALITY
MANAGEMENT’ (QM) VAN SARIA HOUDT EEN OVERZICHT OVER ALLE PROCESSEN. HET AFGELOPEN
JAAR IS OOK VOOR DE SARVAL-BEDRIJVEN EEN QM-HANDLEIDING VERSCHENEN MET DAARIN
BELANGRIJKE BASISPRINCIPES.

“De hoge eisen die aan het product worden ge
steld en onze verantwoordelijkheid tegenover
de klant maken een goed functionerend kwa
liteitsmanagement noodzakelijk, vooral als het
om gevoelige sectoren als de productie van
levensmiddelen of petfood gaat”, aldus dr.
Stefan Wolff, verantwoordelijk voor kwaliteits
management binnen de SARIA Group.
Het kwaliteitsmanagement werd op groepsni
veau opgezet om ervoor te zorgen dat de erva
ringen uit verschillende landen zouden worden
uitgewisseld en om in de gehele groep een
voortdurende verbetering te realiseren. QM
houdt direct verband met tal van projecten ter
verbetering van de kwaliteit van producten. Op
die manier draagt het bij aan het economische
succes van de lokale dochterondernemingen
en de groep als geheel. De QM-werkzaamheden
op groepsniveau worden onder één noemer
gebracht met het productmanagement en de
R&D-activiteiten.

Dr. Oliver Schneider is verantwoordelijk voor
productmanagement en -innovatie, met name
bij de bedrijfsonderdelen SARVAL en Bioceval:
“We combineren de QM-werkzaamheden met
projecten die in het teken staan van het ontwik
kelen en verbeteren van producten en produc
tieprocessen. Hierdoor ontstaat er een synergie,
waardoor we een geïntegreerde aanpak kunnen
hanteren bij de beoordeling van grondstoffen
en aanbevelingen omtrent processen, het
vormgeven van producten en de verkooponder
steuning. Wij werken hierbij nauw samen met
de productontwikkelaars en kwaliteitsmanagers
van onze klanten.
Lokaal en centraal kwaliteitsmanagement
Omdat de SARIA Group decentraal georgani
seerd is, zijn de landelijke vestigingen zelf ver
antwoordelijk voor het productieproces, inclusief
de inkoop van grondstoffen en de kwaliteits
borging van producten. In elk land zijn er één of
meer kwaliteitsmanagers die verantwoordelijk
zijn voor nationale kwaliteitsproblemen. In som
mige gevallen zijn er ook kwaliteitsmedewerkers
op lokaal niveau werkzaam. De schakel tussen
de kwaliteitsmanagers in de verschillende
landen, de zogenoemde QM SARIA Group, is
dr. Stefan Wolff: “Ik sta continu in contact met

Michel Gauthier (l.), kwaliteitsmanager voor
de productinstallaties in Frankrijk, praat met
Mohamed Dahmane, manager van de transferlocatie
van SARVAL zuidoost in Saint-Denis, over de details van
het logistieke proces.

de lokale kwaliteitsmanagers en de productie
managers van andere vestigingen en bezoek ze
ook ter plaatse. Bij de samenwerking hecht ik
veel waarde aan open communicatie, weder
zijdse ondersteuning en vertrouwen. Door in
formatie internationaal uit te wisselen kunnen
wij niet alleen uitdagingen het hoofd bieden,
maar leren we ook van onze fouten, herhalen
we deze niet en zorgen we voor een directe
verbetering op groepsniveau. Veel van onze
grote afnemers vinden het belangrijk om een

“Wat ik vooral boeiend vind aan mijn werk is de afwisseling.
Ik werk op verschillende locaties aan diverse producten met
mensen met een uiteenlopende achtergrond.”
Dr. Stefan Wolff is sinds 2012 werkzaam bij de SARIA Group.
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“Constructief met uitdagingen omgaan en deze
in het team aangaan en oplossen –
dat vind ik leuk aan mijn werk.”
Dr. Oliver Schneider werkt sinds vijf jaar bij de SARIA Group.

contactpersoon te hebben die verbeterings
voorstellen op groepsniveau oppakt en ver
volgens doorspeelt naar de operationele
medewerkers. Zo wordt de kwaliteit van onze
producten binnen de gehele groep beter.”
“Alles beïnvloedt de kwaliteit”
Om te voldoen aan de hoge eisen van klanten,
zoals producenten van premium diervoeding,
wordt de gehele productieketen van elke ves
tiging onder de loep genomen. Wolff: “Goed
kwaliteitsmanagement begint zo vroeg moge
lijk. Bij het selecteren van grondstoffen spelen
geschikte maatregelen rond kwaliteitsbewaking
al een rol. Onze leveranciers worden namelijk
onderwerpen aan een kwaliteitsonderzoek.
Want alleen met goede grondstoffen kunnen
wij een goed eindproduct maken.”
Vooral bij het productieproces is het van groot
belang dat hygiënevoorschriften worden nage
leefd. Productie-installaties, die in afzonderlij
ke hygiënezones zijn opgedeeld of als compleet
gesloten systeem zijn gebouwd, voorkomen op
die manier kruisbesmetting met micro-organis
men of verontreiniging van buitenaf. “Een an
dere kwaliteitsfactor bij de productie is dat het
product de juiste eigenschappen voor verdere
verwerking krijgt. Naast andere parameters is
dat bij verwerkte dierlijke eiwitten bijvoorbeeld
het eiwitgehalte en bij dierlijke vetten het gehal
te aan vrijgekomen vetzuren. Hierbij spelen de
versheid en de samenstelling van grondstoffen
en de verwerkingssnelheid een aanzienlijke rol”,
legt Schneider uit.
Aan het einde van het productieproces worden
de producten doorgaans enige tijd opgeslagen.
Daarbij moeten ook voorschriften in acht
Bartosz Lebida is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement op de drie Poolse SARIA-productielocaties
Długi Borek, Gołcza en Przewrotne.
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worden genomen, zodat de productintegriteit
is gewaarborgd en er dus niets aan het product
mankeert. Magazijnen moeten daarom gesloten
en schoon zijn. Tot besluit is het transport een
belangrijke stap bij QM waarbij vaak iets misgaat.
“Neem bijvoorbeeld het transport van bulkgoe
deren. Deze worden los in een vrachtwagen
geladen en naar de klant vervoerd. Om de pro
ductintegriteit te waarborgen, moet erop worden
gelet dat de laadvloer van de vrachtwagen
schoon en droog is. Hierdoor kunnen we ga
randeren dat er geen verontreinigende stoffen
of kiemen in het product komen”, vertelt Wolff.
“Uiteindelijk komt alles hier op neer: alles beïn
vloedt de kwaliteit.”
QM-handleiding van de SARIA Group
In principe volgen de bedrijven van de SARIA
Group de wettelijke voorschriften over de voe
dingsmiddelen- en diervoederveiligheid. Deze
geven alleen niet op alle punten concrete aan
wijzingen over hoe je moet handelen, maar zijn
eerder algemeen van aard. Een aantal concrete
certificeringssystemen zijn ISO 9001, HACCP,
ISO 22000 en GMP+, die in de SARIA Group

actief worden nageleefd en naast specificaties
van klanten het fundament voor gecertificeerde
productkwaliteit vormen. Als aanvulling op deze
elementaire certificeringen werd het afgelopen
jaar een QM-handleiding opgesteld voor de
SARVAL-bedrijven van de SARIA Groep. Hierin
staan belangrijke basisprincipes over kwaliteits
management. Wolff vertelt: “Met deze handleiding
en input van lokale medewerkers kunnen we
problemen rond de belangrijkste eisen van onze
klanten identificeren. Het is een handreiking aan
de SARIA-landen en -vestigingen, waarmee ze
hun QM-systeem kunnen verbeteren.” Traditionele
systemen als ISO en HACCP vormen de basis voor
deze handleiding. Daarnaast zijn ook eisen van
de klant erin verwerkt. Er is geen verplichting om
deze handleiding te gebruiken, maar door regel
matig langs te gaan en gesprekken te voeren met
de locatiemanagers en kwaliteitsmanagers zijn ze
eerder geneigd om de inhoud van de handleiding
over te nemen: “Het is bedoeld als interne maat
staf waaraan de verwerkende bedrijven en hun
managers zich zouden moeten staven”, aldus
Wolff. Door een meta-analyse werden bovendien
economische parameters gekoppeld aan de eisen

van de handleiding. Een voorbeeld is de nood
zaak om verontreiniging van het product door
plastic deeltjes of metaaldeeltjes te voorkomen:
door besmetting te elimineren kunnen we het
product aan premiumklanten leveren. Dat is
een economisch voordeel.
De QM-handleiding betekent echter niet dat
op alle locaties dezelfde producten met dezelf
de specificaties worden geproduceerd. Omdat
er regionale verschillen bestaan in de kwaliteit
van de grondstoffen, de technische mogelijk
heden van de installaties en eisen die de klanten
aan producten stellen, verschilt het kwaliteits
management in intensiteit, diepgang en com
plexiteit. De SARIA Group streeft ernaar de
belangrijkste afzonderlijke aspecten en eisen
van QM tussen de verschillende bedrijven op
elkaar af te stemmen.
Kwaliteitsborging
Van de inkoop van grondstoffen tot het pro
ductieproces, het transport en de verkoop, elke
stap draagt bij aan de kwaliteit van een eind
product. “In Denemarken hebben we hier een
goed voorbeeld van: Dankzij veranderingen bij
het grondstoffenbeheer kon de periode tussen
de goederenopslag in het slachthuis en de ver
werking worden verkort. Hierdoor kon de pro
ductkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd”,
aldus Wolff. Kwaliteitsmanagement is een in
terdisciplinaire aangelegenheid. Een continue
dialoog met ingenieurs, technici, operators,
bedrijfseconomen en verkoopmedewerkers is
daarom noodzakelijk. “Daarbij is het de uitda
ging om alle aspecten vanuit de verschillende
perspectieven te belichten”, voegt dr. Stefan
Wolff toe.
Dr. Oliver Schneider: “Alles draait om het leve
ren van goede producten met de vereiste
functionaliteit. Daarom zijn productkwaliteit
en -veiligheid voor ons van essentieel belang.
Op deze manier kunnen wij voldoen aan onze
eigen eisen en aan de eisen van onze klanten.
Alleen door producten met onveranderlijk
hoge kwaliteit te leveren kunnen we langdurige
relaties met klanten opbouwen. Kenmerkend
voor sectoren als petfood is bovendien de grote
sensibiliteit bij de producent en de consument.
Huisdieren zijn immers deel van het gezin.
Daarvoor moet steeds op een goede en veilige
manier worden gezorgd.”

Drie vragen aan ...
dr. Rikke Norbaek
Kwaliteitsmanager bij SARIA Daka
in Løsning, Denemarken
Dr. Rikke Norbaek werkt nu zeven jaar als kwaliteitsmanager voor SARIA Daka Denemarken.
Daarvoor was ze werkzaam als hoofdlaborant bij de Deense Shell-raffinaderij. Dr. Rikke
Norbaek is gepromoveerd in de organische scheikunde en werkte daarna vijf jaar als weten
schappelijk medewerker op het gebied van de agrochemie.
// Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden?

1
2
3

Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van het webgebaseerde
Daka kwaliteitsmanagementsysteem dat we in 2009 hebben ingevoerd. Ik zorg ervoor dat
het systeem onze bedrijfsprocessen ondersteunt en dat het voldoet aan de eisen van de
levensmiddelen- en diervoedervoorschriften en aan de certificeringen ISO 9001, ISO 22000
en GMP+B2. Als HACCP-teamleider voor Daka SecAnim, Daka SARVAL en de Daka SARVAL
bloedlijn coördineer ik zowel de controles van de veterinairs als de externe en interne audits.
Het contact met bestaande en nieuwe klanten is erg belangrijk in mijn werk. Als voormalig
hoofd van een laboratorium haal ik veel voldoening uit mijn rol als contactpersoon voor
onze externe laboratoria en mijn bijdrage aan analyses en het eindproduct.
// Wat is er bijzonder aan het kwaliteitsmanagement in Denemarken?
Wat zijn de uitdagingen?

De grote diversiteit aan producten voor verschillende doeleinden maakt mijn werk uniek en
uitdagend, zoals plasma dat geschikt is voor humane consumptie, bloedmeel voor gebruik in
aquaculturen, verwerkte dierlijke eiwitten voor petfood en producten die als mest worden
gebruikt. De productie van bloedplasma dat geschikt is voor humane consumptie vereist hoge
hygiënestandaarden, strikte naleving van de koelketen en een omvangrijke microbiologische
screening. Bovendien moeten we de traceerbaarheid van producten waarborgen. Bij het
vervaardigen van producten die als mest worden gebruikt, moet weer aan heel andere eisen
worden voldaan. Daarbij draait het vooral om technische specificaties.
// Met welke projecten bent u momenteel bezig?

Ik ben momenteel bezig om Daka SecAnim voor te bereiden op de ISO 9001-certificering.
Ik leg de afzonderlijke stappen in het proces vast en koppel daaraan de verantwoordelijke
medewerkers. Daarnaast houd ik me bezig met de kwaliteitscontrole van geproduceerde
eiwithoudende producten op basis van nabij-infraroodanalyses (NIR). De specificaties worden
momenteel onderzocht in externe laboratoria die diverse chemische parameters bepalen,
zoals het vet-, water- en eiwitgehalte. De invoering van de NIR-analyses zal tijd en geld
gaan besparen, maar natuurlijk moeten eerst worden voldaan aan de noodzakelijke kwaliteits
vereisten.
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SARIA bundelt haar krachten in de inkoop
IN SAMENWERKING MET DE STRATEGISCHE BEDRIJFSEENHEDEN OPTIMALISEERT HET INKOOPTEAM VAN DE SARIA GROUP
DE DIVERSE INKOOPACTIVITEITEN. DE GROEPSINKOOP, DIE BEGIN 2013 ALS PROJECT IN HET LEVEN WERD GEROEPEN, IS
ONDER LEIDING VAN DR. CARSTEN SCHULZE-BENTROP INMIDDELS ACTIEF ALS CENTRALE INKOOPFUNCTIE BINNEN DE
SARIA GROUP.

Of het nu gaat om vrachtwagenbanden, laborato
riumanalyses, ledlampen of wielen voor ReFood-
containers, de inkoop op groepsniveau biedt in
diverse sectoren besparingsmogelijkheden. “Wij
zien onszelf als de centrale inkoopafdeling van
de groep. Ons doel is om efficiënte inkoopstruc
turen in te richten daar waar dat in bedrijfseco
nomisch opzicht zinvol en noodzakelijk is, en
om inkoopactiviteiten te coördineren waar een
overkoepelende coördinatie een meerwaarde
biedt voor de afzonderlijk bedrijfseenheden
en zodoende voor de groep”, aldus dr. Carsten
Schulze-Bentrop, hoofd van Group Procurement.
Om te achterhalen waar besparingen mogelijk
zijn, staat het inkoopteam continu in contact
met de vestigingen en gespecialiseerde afdelin
gen van de afzonderlijke SARIA-bedrijven. In
principe kan Group Procurement alle inkoop
gebieden ondersteunen met uitzondering van
de inkoop van grondstoffen.

Als het team van Schulze-Bentrop de coördinatie
van de inkoop van bepaalde goederen overneemt,
wil dat niet zeggen dat de inkoopactiviteiten op
land- of vestigingsniveau tot dusver onder de
maat waren: “Wij kunnen in veel gevallen meer
bereiken doordat we het overzicht hebben over
de hele groep en volumes kunnen bundelen“,
licht Schulze-Bentrop toe. Door de vele inkoop
projecten en het werken aan contacten met de
keyaccount-managers van de leveranciers is
langzamerhand een informatiepool ontstaan.
Elk bedrijfsonderdeel kan hier bij nieuwe inves
teringen of problemen met leveranciers een
beroep op doen. Daarnaast zorgt het team voor
synergie door nauw samen te werken met in
koopafdelingen van zusterbedrijven REMONDIS
en Rhenus. “We hebben al veel ervaring opge
daan en door actief gebruik te maken van deze
groepsfunctie kunnen en zullen wij ons verder
ontwikkelen. Succesvolle inkoopprojecten die

(V.l.n.r.) Volkan Cayli, dr. Carsten Schulze-Bentrop
en Rodrigo Lopez Peña ondersteunen hun collega’s
binnen de SARIA Group bij diverse inkoopactiviteiten.
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samen met de organisaties in de afzonderlijke
landen kunnen worden gerealiseerd, hebben
natuurlijk het grootste effect op de uitbreiding
van deze coördinerende functie”, aldus SchulzeBentrop over de huidige situatie en de verdere
ontwikkeling.
De kwaliteit moet kloppen
Behalve het besparingspotentieel staat ook de
kwaliteit van de producten en dienstverlening
centraal. Bijvoorbeeld bij laboratoriumanalyses,
een van de meest recente projecten van de
groepsinkoop, die eerst in Duitsland werd uit
gerold: “Diverse bedrijven van de SARIA Group
besteden analyses uit aan externe laboratoria.
Bij SARVAL gaat dat om producten voor de
petfood-industrie, bij ecoMotion om biodiesel
en bij Refood om biogas of digestaat. Hoeveel
deze producten ook van elkaar verschillen,
ze hebben één ding gemeen: ze worden steeds

“Dankzij de samenwerking met de het inkoopteam kunnen
wij nu tegen betere prijzen met een eersteklas laboratorium
samenwerken. Tegelijkertijd kunnen de onderzoeksresultaten
dankzij de standaardisering tussen de vestigingen beter met
elkaar worden vergeleken.
Marta Puig
Kwaliteitsmanager Noordoost-Spanje, SARIA Spanje

“De communicatie en afstemming met het inkoop
team is voor ons in Polen erg belangrijk. Onlangs
hebben we hier ons voordeel mee kunnen doen
bij de aanschaf van vrachtwagens. De onderhande
lingen op groepsniveau leverden een aanzienlijke
besparing op. Ik weet zeker dat we in de toekomst
nog meer van deze samenwerking zullen profiteren.
Robert Lukasiewicz
Logistiek manager, SARIA Polen

“Op het gebied van vrachtwagenbanden konden we
dankzij de contacten en de onderhandelingsmacht
van het inkoopteam het prijsniveau verlagen en
de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
De besparingen voor de Spaanse vrachtwagenvloot
zijn opgelopen tot een bedrag van vijf cijfers.”
Eduardo Puigvert
Logistiek manager Centraal-Spanje, SARIA Spanje

We zijn nergens zonder lokale medewerkers
onderzocht en gecontroleerd op hun chemische
De communicatie met de medewerkers op lo
eigenschappen. Het lag dan ook voor de hand
om de behoefte aan analyses van de afzonderlijke kaal niveau is van wezenlijk belang voor succes.
“Inkoopprojecten ontstaan vaak door directe
bedrijven en de desbetreffende vestigingen te
aanwijzingen van de operationele eenheden
bundelen en één laboratorium te vinden dat aan
van onze groep”, aldus Schulze-Bentrop. “Ook
onze kwaliteitseisen voldoet”, legt Schulze-
de feedback over de product- of servicekwaliteit
Bentrop uit. Het kwaliteitsmanagement van de
van de leverancier is van groot belang voor ons
SARIA Group voerde allereerst audits bij diverse
werk.” Bij ReFood Marl werd de kwaliteit van
laboratoria uit en maakte een voorselectie. Na
containerwielen van verschillende leveranciers
intensieve prijsonderhandelingen met het labora
drie maanden getest. Een groot aantal wielen
torium van voorkeur kon het inkoopteam een
moet worden vervangen vanwege het gewicht
jaarlijkse besparing van meer dan 30 procent be
van de vervoerde levensmiddelenresten en de
halen ten opzichte van de eerdere laboratorium
grote afstand die een ReFood-container moet
kosten. Inmiddels heeft Rodrigo Lopez Peña, die
vanaf januari 2015 een vast lid is van het inkoop
afleggen in vergelijking tot een huisafvalcontai
team, deze best practice toegepast in SARIA Spanje: ner. “Als je bedenkt dat het alleen al op de Duitse
“We hebben marktanalyses uitgevoerd en nauw
ReFood-markt jaarlijks om meer dan 30.000
samengewerkt met regionale kwaliteitsmanagers
wielen gaat, loont het de moeite om leveranciers
om de Spaanse behoefte aan laboratoriumanaly
met elkaar te vergelijken en intensieve prijson
ses te bundelen. Hierdoor konden we niet alleen
derhandelingen te voeren. Een euro prijsverschil
aanzienlijke besparingen halen, maar ook een
maakt dan veel uit”, concludeert Volkan Cayli,
hoge kwaliteitsstandaard waarborgen.” In de
die sinds mei 2015 het inkoopteam versterkt.
toekomst zullen de afzonderlijke SARIA-landen
Naast de thema’s die puur de inkoop betreffen,
waarschijnlijk nog meer voordeel kunnen halen
houdt het team zich ook bezig met algemene
uit elkaars ervaringen.
projecten die erop zijn gericht de bedrijfskosten
te verlagen. Nadat we leveranciers uitgebreid
hebben vergeleken, producten hebben getest en
onderhandelingen hebben gevoerd, werd het

hele ReFood-productiebedrijf in Marl bijvoor
beeld uitgerust met ledverlichting. “Terwijl de
verlichting duidelijk verbeterd is, besparen
we nu meer dan 50 ton op de CO2-uitstoot en
70 procent op de energiekosten voor licht.
Dat komt overeen met een bedrag in euro’s
van vijf cijfers”, zegt Jan Gilsbach, vestigings
hoofd van ReFood Marl.
Verschillende thema’s, diverse contacten
“Wat de functie als hoofd van Group Procure
ment bijzonder maakt?’, dr. Carsten SchulzeBentrop aarzelt niet, “de uiteenlopende en vaak
internationale contacten: of het nu gaat om de
productiemanager met wie je de resultaten van
een producttest bespreekt, de vestigingsmanager,
de transportmanager, de kwaliteitsmanager, de
directeur of algemeen directeur van een bedrijf,
de meest uiteenlopende leveranciers of de in
koopafdelingen van de zusterbedrijven, je moet
je niet alleen meerdere keren per dag instellen
op verschillende, meestal zeer technische on
derwerpen, maar ook op de totaal verschillende
mensen in de betreffende landen. Als na weken
of maanden hard werken de beslissende onder
handeling plaatsvindt, hangt er spanning in
de lucht. Dan moet je over onderhandelings
vermogen beschikken.”
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SARIA Frankrijk breidt activiteiten gestaag uit
SARIA EXPLOITEERT IN FRANKRIJK 19 ZEER GESPECIALISEERDE PRODUCTIELOCATIES. DAAR WORDEN PRODUCTEN
GEMAAKT VOOR DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE, DE PETFOOD-INDUSTRIE, DE LANDBOUW EN PRODUCTEN VOOR
INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN OF VOOR GROENE ENERGIE IN DE VORM VAN BIOGAS EN BIODIESEL. ALS DIENSTVERLENER
IS SARIA FRANKRIJK WERKZAAM VOOR DE LANDBOUW, DE VLEESINDUSTRIE, DE LEVENSMIDDELENBRANCHE EN DE
HORECA. EN DE ACTIVITEITEN WORDEN CONTINU UITGEBREID.
Zo verschillend als de producten en soorten
dienstverlening van SARIA in Frankrijk ook zijn,
ze hebben één ding gemeen: de SARIA-bedrijven
zamelen dierlijke bijproducten en organische
reststoffen in en verwerken deze vervolgens.
SARIA Frankrijk is met name gespecialiseerd in
de productie van hoogwaardige producten voor
de petfood-industrie. Onder de bedrijfsnamen
SARVAL en KERVALIS worden waardevolle dier
lijke vetten en eiwitten met klantspecifieke
parameters geproduceerd voor gebruik bij de
productie van honden- en kattenvoer. “Petfood
is voor ons een belangrijke markt. Frankrijk be
hoort tot de grootste Europese exportlanden
van vetten en eiwitten en onze producten
worden gebruikt door verschillende petfood-
fabrikanten”, vertelt Jean Louis Hurel, bestuurs
lid van de SARIA Group en verantwoordelijk
voor de Franse activiteiten.
Dierlijke vetten en eiwitten uit
hoogwaardige grondstoffen
De productielocaties zijn gespecialiseerd in
dierlijke bijproducten van een of meerdere dier
soorten en verwerken jaarlijks in totaal 450.000
ton aan grondstoffen tot halffabricaten voor de
petfood-industrie. De grondstoffen zijn bijvoor
beeld botten, vetten en huiden afkomstig van de
slacht van gezonde dieren. Daarnaast worden
ook specialiteiten als bijproducten van de slacht
van ganzen en hazen of apart verwerkte longen

en levers tot de grondstoffen gerekend. Deze
producten zijn weliswaar geschikt voor humane
consumptie, maar zijn hier om commerciële
redenen niet voor bestemd. Hetzelfde geldt
voor de bijproducten van vis afkomstig uit de
visvangst en de visverwerkingsindustrie. De
vestiging van Bioceval in Concarneau in het
departement Finistère gebruikt visresten om
visolie en viseiwit te maken voor huisdiervoe
ding en de aquacultuur. Of het nu gaat om
rund, varken, gevogelte of vis, bij de productie
van hoogwaardige producten is het belangrijk
dat de grondstoffen vers zijn en van onberis
pelijke kwaliteit. Voor alle activiteiten is het
van doorslaggevend belang dat de grondstoffen
in de juiste hoeveelheden worden verworven
en van goede kwaliteit zijn. De aanvoergebieden
van de gespecialiseerde verwerkende bedrijven
bestrijken een straal van 15 tot 500 kilometer
vanaf de plaats waar de bijproducten worden
verkregen en de locatie waar deze worden ver
werkt. Soms is het nodig om op speciale over
slaglocaties producten over te slaan. Het
potentieel aan verwerkte grondstoffen is indi
rect afhankelijk van de algemene vlees- en
visconsumptie, omdat het consumentengedrag
bepalend is voor het aantal gehouden en ge
slachte dieren en dus ook voor het aanbod
aan dierlijke bijproducten die op de produc
tielocaties van SARIA verder worden verwerkt.

“Door met goede
Plouvara
grondstoffen te wer
Saint-Hervé
Vitré
ken en door continu
Plouray
ons productieproces te
Trémorel
verbeteren, zorgen we
Issé
Concarneau
ervoor dat de kwaliteit van
de producten gelijk blijft, en dat
Rezé
wordt voldaan aan de specifieke
behoeften van de klant”, licht
Les Essarts
Hurel toe.
De vetten uit bijproducten mochten, in tegen
stelling tot de eiwitten, altijd al worden gebruikt
voor veevoeder. Sinds de wetgeving is veranderd kunnen vanaf medio 2013 echter ook de
eiwitten van varkens of gevogelte worden ge
bruikt voor de productie van diervoeder voor
de aquacultuur. Tot dat moment waren alleen
eiwitten uit vismeel, gehydrolyseerde veren
en bloed toegestaan in de aquacultuur. Er is
een groeiende vraag uit deze sector, aange
zien de aquacultuur steeds belangrijker wordt
voor de levensmiddelenindustrie. Meer dan
60 procent van de visvangst die voor de
humane consumptie wordt gebruikt, is onder
tussen afkomstig uit aquaculturen.

INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Jeremy Benac, Allo à l'huile, in Muret
“Ik ben lid van het onderhoudsteam.
Wij doen er alles aan om
processtoringen te voorkomen.”
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VERKOOPADMINISTRATIE
Pascal Louis, SARIA Industries, in Concarneau
“Wij vervullen een sleutelrol, want wij zijn de smeerolie
tussen productie en klant. De tevredenheid van de klant
staat bij ons centraal.”

LABORATORIUM
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, in Vitré
“Wij nemen proeven van elke
charge, om te waarborgen dat
de productkwaliteit voldoet
aan de eisen van de klant.”

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
MONITORING
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, in Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

“Het standaardiseren van de productieprocessen is essentieel. Alle monitoringactiviteiten zijn binnen de SARIA Group
in Frankrijk geautomatiseerd aan de
hand van IT-oplossingen.”

Cros-de-Montvert*

Muret

Locaties van SARIAvestigingen in Frankrijk

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Richard Michonnaud, SIFDDA, in Benet

DIRECTIE
David Bluche, vicepresident, Alva, in Rezé
“Wij verwerken vetten uit slachthuizen die door producenten
van over de hele wereld worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de
productie van zeep of coatings. Wij vinden altijd nieuwe toepassingen voor onze producten. Wij streven er continu naar te
voldoen aan de hoogste normen voor levensmiddelen.

“Ons werk is in de afgelopen jaren flink veranderd.
Tegenwoordig werken wij met IT-systemen en apparaten die
ons helpen bij onze dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk
bevordert dat de efficiëntie en de veiligheid.”

* deelname
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405.000 ton
Kadavers van de verwijdering
van dierlijke afval

963.000 ton
Dierlijke bijproducten van
slachthuizen, uitsnijderijen,
slagerijen en distributeurs

146.000 ton
Organische reststoffen uit de
landbouw, de levensmiddelenindustrie,
supermarkten en de horeca

Duurzaam gebruik van reststoffen en
bijproducten die niet geschikt zijn voor
humane consumptie
Al vele jaren vindt SARIA Frankrijk steeds weer
nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van
dierlijke bijproducten die afkomstig zijn uit de
veeteelt en slachthuizen en die niet geschikt
zijn als voer voor huisdieren of vee. Uit dit ma
teriaal, zoals dierlijke bijproducten, veren of
bloed, worden eiwitten gehaald die vervolgens
worden verwerkt in mestproducten. Deze mest
is zeer duurzaam, omdat voor de productie
geen eindige hulpbronnen of schaarse delfstof
fen als fosfor gewonnen hoeven te worden.
Bovendien is SARIA onder de naam SIFDDA
als dienstverlener werkzaam in de vee- en
vleessector. Omdat de registratie en verwerking
van dieren of slachtafval, welke volgens EUwetgeving tot risicomateriaal zijn verklaard, in
de andere SARIA-landen onder de merknaam
SecAnim geschiedt, is besloten om deze naam
vanaf het voorjaar van 2016 ook in Frankrijk
in te voeren. Dit proces dient ter preventie van
dierziekten. Doordat dieren zo snel mogelijk
worden opgehaald wordt de verspreiding van
ziekten voorkomen. “Veiligheid en hygiëne staan
voorop bij de verwijdering van dierlijk risicoma
teriaal uit de vlees- en landbouwsector”, bena
drukt Jean Louis Hurel. “SIFDDA is in deze sector
echter niet alleen dienstverlener, maar zorgt
er ook voor dat dit materiaal, dat niet anders
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kan worden hergebruikt, op een veilige manier
wordt verwerkt. De producten die daarbij
ontstaan kunnen daardoor op duurzame en zin
volle wijze worden gebruikt en de fossiele hulp
bronnen worden in ecologisch opzicht ontzien.”
In het kader van de bestaande wettelijke bepa
lingen kunnen deze reststoffen namelijk worden
gebruikt voor de productie van brandstoffen
en biobrandstoffen. In de productie-installaties
van SIFDDA wordt het vloeibare vet gescheiden
van vetstoffen en naar de productie van bio
diesel geleid. Hurel: “SIFDDA levert ook binnen
het concern aan vestigingen van ecoMotion,
een dochterbedrijf van SARIA. Een van deze
vestigingen is Le Havre, waar SARIA Frankrijk
in samenwerking met het concern Les Mous
quetaires, dat onder andere exploitant is van
de supermarktketen Intermarché, een biodiese
linstallatie in bedrijf heeft genomen. Op deze
manier ontstaan er verbindingen tussen de
afzonderlijke bedrijven, waar de gehele groep
van profiteert.” Het materiaal dat na de ontvet
ting overblijft, wordt als brandstof toegepast in
energiecentrales en cementfabrieken.
Naast het inzamelen en verwerken van materiaal
uit de vee- en vleessector biedt SARIA Frankrijk
onder de naam Bionerval ook diensten in een
andere sector aan. In de levensmiddelenindustrie,
in het supermarktwezen en in de horeca zamelt
Bionerval levensmiddelen die over de datum
zijn, etensresten en frituurvet in. Omdat dit

Ingezamelde hoeveelheid
in Frankrijk in 2014

1.516.000 ton
aan grondstoffen

materiaal niet geschikt is voor humane of dier
lijke consumptie, wordt het verwerkt en ver
volgens gebruikt in biogasinstallaties voor de
opwekking van groene energie in de vorm van
warmte en stroom. Het gistsubstraat dat na
gebruik in de biogasinstallatie als digestaat over
blijft, wordt in de landbouw als mest gebruikt.
Al met al is het dus een zeer duurzame activiteit
waarbij reststoffen worden gebruikt om groene
energie op te wekken en de beperkte fossiele
delfstoffen te sparen.
Groeipotentieel
Bij de diverse bedrijven van SARIA Frankrijk
werken in totaal ongeveer 1350 medewerkers.
Of ze nu werken bij de afdeling transport, ver
koop, productie of administratie, ze dragen
allemaal hun steentje bij aan het creëren van
nieuwe mogelijkheden voor het recyclen van
dierlijke bijproducten en organische reststoffen.
Jean Louis Hurel kijkt vooruit: “Wij hebben er
vertrouwen in dat we de activiteiten in Frankrijk
in de komend jaren succesvol kunnen uitbouwen.
We hebben al geïnvesteerd in het bedrijfson
derdeel SARVAL om winstgevender te worden.
Vooral bij Bionerval zien wij veel groeipotentie
en daar zullen we de activiteiten in de komende
jaren verder intensiveren.”

Groene energie als groeimotor
voor SARIA Frankrijk

MET VIJF BIOGASINSTALLATIES EN EEN DEELNAME IN EEN PRODUCTIELOCATIE VOOR BIODIESEL IS SARIA EEN VAN
DE BELANGRIJKSTE PRODUCENTEN VAN GROENE ENERGIE IN FRANKRIJK. DE EERSTE BIOGASINSTALLATIE HEEFT HET
BEDRIJF IN 2010 IN BENET IN GEBRUIK GENOMEN. SINDSDIEN WORDEN DE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN DE
ENERGIEPRODUCTIE CONTINU UITGEBREID.
Bionerval, de Franse ReFood-eenheid, zamelt
restanten van levensmiddelen en etensresten in
uit de landbouw- en voedselsector, de detail
handel en in toenemende mate ook uit de horeca
om deze vervolgens te verwerken. Het betreft
niet alleen het ophalen en verwijderen van or
ganische reststoffen. Bionerval biedt klanten
een breed pakket aan diensten dat niet alleen
de inzameling van reststoffen omvat, maar ook
de productie van biomethaan om warmte en
stroom op te wekken en de verwerking van het
resulterende digestaat tot organische mest voor
de landbouw. “Onze activiteiten zijn vooral
toegenomen sinds de invoering van de nieuwe
Franse milieuwet ‘Grenelle II’”, vertelt Serge

Verdier, hoofd van het bedrijfssegment Nieuwe
Energie. Volgens deze nieuwe wet moeten de
grootste producenten van bioafval dat afkom
stig is uit levensmiddelen verplicht hun afval
scheiden en recyclen als zij jaarlijks meer dan
120 ton restafval produceren. Vanaf januari
2016 bedraagt deze ondergrens slechts tien ton.
In navolging van de landbouw, de levensmidde
lenindustrie en -handel zal ook de horeca orga
nische reststoffen moeten recyclen.
Keukenafval – een nieuwe uitdaging
De nieuwe grenswaarde van tien ton per jaar
komt overeen met de hoeveelheid keukenafval
en voedselresten van een restaurant dat dage

lijks 180 maaltijden bereidt. “De horeca vormt
voor Bionerval een belangrijk, nieuw klantseg
ment. Denk hierbij aan het afval van eetzalen
van scholen en universiteiten, kantines, keukens
van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, restau
rants en snackbars en vooral van fastfoodke
tens”, aldus Verdier. Na eerst de pijlen te hebben
gericht op het recyclen van de organische rest
stoffen uit de industriële sector en de levens
middelensector breidt Saria Frankrijk haar
activiteiten nu uit naar de opkomende markt
van keukenafval. Verdier: “Hier ligt de uitdaging
voor de komende jaren.”

FRANKRIJK // SARIA news
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“Het milieu wordt dus dubbel ontzien: enerzijds belandt er door
het recyclen van etensresten bij Bionerval aanzienlijk minder
methaangas in de atmosfeer, anderzijds besparen we met de
opwekking van groene energie aanzienlijk op CO2-uitstoot in
vergelijking met conventionele energieproductie.”
Serge Verdier, hoofd van het bedrijfssegment Nieuwe Energie in Frankrijk

Een effectieve manier om voedselverspilling
tegen te gaan
Met het bedrijfsonderdeel Bionerval levert
SARIA Frankrijk een belangrijke bijdrage aan de
door de politiek gewenste afvalvermindering en
de recycling van organische reststoffen die
overblijven na bereiding van levensmiddelen of
maaltijden en de verkoop ervan. “De verplich
ting om organisch afval te laten recyclen, zorgt
voor een mentaliteitsverandering in de levens
middelenindustrie en de horeca. De managers,
koks en het keukenpersoneel van een horeca
bedrijf en de productielijnmedewerkers in de
levensmiddelenindustrie zijn bewuster bezig om
ervoor te zorgen dat er minder afval wordt ge
produceerd. De organische reststoffen, die niet
te verhinderen zijn, worden door Bionerval
op een verantwoorde manier verwerkt”, aldus
Verdier.

ingezameld, zou het methaangas, dat tijdens
het ontbindingsproces vrijkomt, in de atmosfeer
terechtkomen. Methaangas (CH4) belast het mi
lieu dertig keer zo veel als koolstofdioxide (CO2).
“Het milieu wordt dus dubbel ontzien: enerzijds
belandt er door het recyclen van etensresten
bij Bionerval aanzienlijk minder methaangas in
de atmosfeer, anderzijds besparen we met de
opwekking van groene energie aanzienlijk op
CO2-uitstoot in vergelijking met conventionele
energieproductie”, legt Verdier uit. “Met de op
gewekte warmte voorzien SARIA en naburige
bedrijven in hun eigen behoefte. De geprodu
ceerde stroom leveren we aan de publieke ener
giemaatschappij Électricité de France (EDF).”
ADEME, de Franse instantie voor milieu- en
energiebeheer, heeft berekend dat alleen al voor
de installatie in Benet de CO2-uitstoot op deze
manier met 5000 ton per jaar zal dalen.

Minder luchtvervuiling
Na de inzameling worden de etensresten in de
vestigingen van Bionerval verpulverd en gedes
infecteerd. Vervolgens komen ze in de biogasin
stallatie terecht. Daarin ontstaat methaangas
waarmee warmte en stroom wordt opgewekt.
Als het bioafval op een vuilstortplaats werd

Biodiesel uit reststoffen
SARIA Frankrijk participeert bovendien in een
productielocatie die groene energie produceert
in de vorm van biodiesel. In 2013 heeft SARIA
Frankrijk in samenwerking met het concern Les
Mousquetaires bij Le Havre een biodieselinstalla
tie in bedrijf genomen onder de naam ESTENER.
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De productiecapaciteit van deze installatie be
draagt 75.000 ton per jaar. De biodiesel wordt
gemaakt van dierlijke vetten die niet uit de
levensmiddelenproductie afkomstig zijn, maar
uit de verwerking van reststoffen van de vlees
industrie. Daarnaast wordt bij de productie ge
bruikgemaakt van oude spijsoliën en gebruikt
frituurvet. Het in ESTENER toegepaste produc
tieproces is zeer duurzaam, omdat er reststoffen
worden verwerkt die niet op een andere manier
kunnen worden hergebruikt. Hierdoor kan geen
conflict ontstaan tussen het gebruik van delf
stoffen voor andere doeleinden, zoals voor de
productie van levensmiddelen, en het opwekken
van energie. Als brandstof voor motorvoertuigen,
verlaagt deze biodiesel de CO2-uitstoot met
40 procent ten opzichte van biodiesel op basis
van plantaardig materiaal en met maar liefst
80 procent ten opzichte van diesel op basis van
fossiele brandstoffen. Bovendien draagt SARIA
Frankrijk bij aan de diversifiëring van de Franse
energiemix.

Het bedrijfssegment Nieuwe Energie uitgedrukt in cijfers

5x

Bionerval exploiteert 5 biogasinstallaties op
de locaties Benet, Etampes, Issé,
Les Herbiers en Passel

51,6 GWh

opgewekte stroom (2014)

146.000 ton

50%
10x

van de eigen stroombehoefte en meer
kan SARIA Frankrijk met de productie van
de biogasinstallaties dekken

SARIA Frankrijk produceert meer dan
10 keer zo veel biodiesel op de installatie
ESTENER bij Le Havre als de groep zelf
per jaar gebruikt

ingezamelde
grondstoffen (2014)
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Bioibérica: een van de belangrijkste
producenten van heparine
INKOOP
Christian Moldovan en Víctor Vélez
“Wij waarborgen de kwaliteit, de hoeveelheid
en de prijs van de grondstoffen.”

PRODUCTIEFASE EEN
Marta Moya
“Wij verwerken het darmslijm van varkens en winnen
daaruit heparine. Daarvoor gebruiken we een extractietechniek die in elke van de zeven productielocaties
van het bedrijf wordt toegepast. Vervolgens gaat het
materiaal naar onze vestiging in Palafolls, Spanje.”

PRODUCTIETEAM
Gibril Jaiteh, Pol Victòria en
Carlos Martín
“ Wij zijn een hoogopgeleid team dat is
gekwalificeerd en geschoold volgens de
‘good manufacturing practices’ (GMP)
voor de productie van een actief farmaceutisch ingrediënt dat uiteindelijk als
injecteerbaar medicament wordt gebruikt.”
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PRODUCTIEFASE
TWEE
Carles Grande
Wij plannen en controleren de productie van gezuiverde heparine, het
actieve farmaceutische ingrediënt,
zoals de klant dat wil.”

KWALITEITSBORGING
Cristina Silva
“Wij zorgen ervoor dat het systeem werkt en dat
aan de hoogste kwaliteitseisen wordt voldaan:
van de inkoop van grondstoffen tot en met de
levering aan de klanten.”

VERKOOP
Oriol Huguet
“Wij kennen onze markt en
de markt van onze klanten
door en door. Dat is de
enige manier waarop wij
ons kunnen aanpassen om
precies die producten en
diensten te leveren die de
klant nodig heeft.”

REGULATORY AFFAIRS
Irene Bartolí
“Wij geven de documentatie en de
noodzakelijke gegevens die onze klanten
nodig hebben om heparine in hun
producten te kunnen verwerken.”

EÉN TEAM MET
HET GEZAMENLIJKE
DOEL EEN LEVENSREDDENDE WERKZAME
STOF TE PRODUCEREN

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Andreu Franco
“Wij beschikken over omvangrijke kennis
van het molecuul en de werking ervan.
We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en
ontwikkelen processen om heparine ook bij
andere farmaceutische toepassingen te gebruiken. Daarnaast zoeken we naar nieuwe
bronnen als grondstof.”
FAST TRACK
Helena Armengol
“Wij werken voortdurend aan het
productieproces om dit uitgebreid te
bewaken en steeds verder te optimaliseren.”

KWALITEITSCONTROLE
María Ángeles Marzal
“Wij controleren de kwaliteit van zowel het
productieproces van heparine als het eindproduct en zorgen ervoor dat deze overeenstemt met elke farmacopee ter wereld”

SPANJE // SARIA news
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“Heparine is een essentieel
molecuul, een werkzame
stof die miljoenen levens
heeft gered”
Carlos Raul Aláez
Hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling
van de Business Unit Heparine bij Bioibérica

BIOIBÉRICA IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PRODUCENTEN VAN HEPARINE. HET MOLECUUL WERD AL IN 1916 ONTDEKT EN
WORDT TOT OP DE DAG VAN VANDAAG GEBRUIKT BIJ DE BEHANDELING VAN MILJOENEN PATIËNTEN OVER DE HELE WERELD
OM TROMBO-EMBOLISCHE AANDOENINGEN EN HART- EN VAATZIEKTEN, DIE EEN DODELIJKE AFLOOP KUNNEN HEBBEN, TE
VOORKOMEN. WIJ SPRAKEN MET CARLOS RAUL ALÁEZ, HOOFD VAN DE AFDELING ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN DE
BUSINESS UNIT HEPARINE BIJ BIOIBÉRICA, OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER DEZE WERKZAME STOF.
// Wat is heparine?
Heparine is een molecuul dat bestaat uit zeer
lange ketens van suikers waardoor het in hoge
mate is gesulfateerd. Dat betekent dat het sterk
negatief geladen is en een combinatie van vijf
aaneengeschakelde suikers bevat die in staat
zijn met eiwitten van het bloedstollingssysteem
te interageren. Het is een endogene substantie.
Dat betekent dat deze door het organisme zelf
wordt geproduceerd. De biologische functie in
het lichaam is echter niet bekend. Als de sub
stantie exogeen wordt toegediend, dus wanneer
deze in de bloedsomloop word geïnjecteerd,
werkt het molecuul als stollingsremmer.
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// Waar wordt heparine voor gebruikt?
Heparine wordt preventief toegediend in geval
van een ongeval, een verwonding of tijdens een
operatie, waarbij sprake is van een verhoogd
risico op een veneuze trombo-embolie. Daar
naast wordt heparine gebruikt bij patiënten die
moeten worden gedialyseerd. Dat zijn namelijk
situaties waarin bloedstolsels zich sneller en
uitgebreider kunnen vormen. Of er wordt met
heparine voorkomen dat een bestaande bloed
prop verder groeit.
// Welke rol speelt heparine in
de geschiedenis van de geneeskunde?
Heparine speelt een essentiële rol. En het is nog
steeds een fundamenteel molecuul, omdat het
jaarlijks het leven van miljoenen mensen redt.
Zonder heparine zouden er geen openhartope
raties zijn, want die patiënten worden allemaal

met niet-gefractioneerde heparine behandeld.
Bij de medische behandeling zijn artsen aange
wezen op heparine, omdat er veel ziekten zijn
die trombose tot gevolg hebben.
// Wat is de link tussen Bioibérica en
dit molecuul
Sinds de oprichting in 1975 streeft Bioibérica
ernaar zich te specialiseren in heparine en uit
gebreide kennis op te doen over het molecuul.
Door een proces van enzymatische verwerking
winnen wij heparine uit het darmslijm van var
kens. Zodra wij de zogenaamde ruwe heparine
hebben gewonnen, wordt deze bewerkt om een
zuiver product van farmaceutischekwaliteit te
verkrijgen. Tegenwoordig wordt een op de vijf
geregistreerde doses heparine ontwikkeld en
geproduceerd door Bioibérica.

Marta Fabregat
Hoofd marketing van de farmaceutische afdeling bij Bioibérica
“Ik werd twee keer behandeld met heparine, beide keren preventief. De eerste keer
was tijdens mijn zwangerschap, toen ik vijf maanden in bed moest blijven liggen
en niet mocht opstaan. Om trombo-embolieën te voorkomen, die kunnen optre
den bij gebrek aan beweging, kreeg ik elke dag heparine ingespoten. Bovendien
werd ik intraveneus gevoed en volgde ik een eiwitrijk dieet om mijn spierkracht te
behouden. Dat was een zware tijd, maar mijn arts zei tegen me dat het middel
geen risico vormde. Integendeel, het zou me helpen om een veel ergere aandoe
ning te voorkomen. De tweede keer dat ik heparine kreeg toegediend, was van
wege een spataderoperatie. Direct na de ingreep kreeg ik een heparine-injectie in
mijn buik. En omdat mijn benen waren ingezwachteld, moest ik zelf een paar
maanden heparine spuiten. Mijn arts gaf me een bijsluiter en legde uit waarvoor
de heparine diende en hoe je moet spuiten.”

Juan Rodriguez
Heparine-technicus
“Drie jaar geleden merkte ik dat ik moeite had met ademhalen en ik voelde grote
druk op mijn borst. Ik dacht dat het aan vermoeidheid of roken lag. Ik ging naar
het ziekenhuis en daar kreeg ik te horen dat ik twee beroertes had gehad. Ik
werd direct opgenomen. De volgende dag onderging ik een operatie. Mijn
toestand was instabiel en ik voelde me uitgeput. De artsen zeiden dat ik kleine
aanvallen van angina pectoris had. Tijdens en na de operatie kreeg ik heparine
ingespoten en daarna moest ik twee maanden lang dagelijks heparine spuiten.
Ze hoefden me niet uit te leggen waarom. Ik zei tegen mijn behandelende art
sen dat ik de afgelopen 26 jaar alles over heparine had geleerd wat er over te
weten valt, want ik werk voor een bedrijf dat het produceert. Heparine heeft
mijn leven gered.”

// Bestaan er verschillende soorten heparine?
Ja. Bioibérica produceert niet-gefractioneerde
heparine, dus het hele molecuul. Niet-gefracti
oneerde heparine wordt alleen in ziekenhuizen
gebruikt, omdat het uitsluitend onder medisch
toezicht mag worden toegediend. Daarnaast
produceert Bioibérica heparine als actief farma
ceutisch ingrediënt voor producenten van laag
moleculaire heparine. Laagmoleculaire heparine
is een soort heparine dat patiënten zelf thuis
kunnen injecteren zonder dat medisch toezicht
noodzakelijk is.

stof is. Wij doen onderzoek naar de werking er
van bij de behandeling van malaria, kanker en
mucoviscidose. Daarbij werken we samen met
het Ronzoni Institute, dat een van de belang
rijkste onderzoekscentra van de wereld is op dit
gebied. Bioibérica heeft niet alleen aanzien ver
worven dankzij de productie ervan, maar ook
op wetenschappelijk gebied.

// Heeft heparine toekomstperspectief?
Zeker. Het potentieel van het heparinemolecuul
en zijn derivaten voor de ontwikkeling van nieu
we medicijnen is immens. Het is bekend dat
heparine een belangrijke ontstekingsremmende,
antitumorale en antiparasitaire werkzame
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Joan Bassa
Manager van de Business Unit Heparine bij Bioibérica

// INTERVIEW

“Wij zijn de grootste producent
van heparine in het Westen”
INTERVIEW MET JOAN BASSA, MANAGER VAN DE BUSINESS UNIT HEPARINE BIJ BIOIBÉRICA

// Wat betekent heparine voor Bioibérica?
Heparine was het eerste product dat bij Bioibérica
werd geproduceerd. Eigenlijk ligt het ten grond
slag aan de oprichting van het bedrijf in 1975.
Sinds die tijd is deze business unit voortdurend
gegroeid, vooral de afgelopen jaren, omdat onze
focus vooral op de verdere ontwikkeling lag. In
2006 hebben we bijvoorbeeld 700.000 eenheden
(dit komt overeen met 3,5 ton) heparine gepro
duceerd en in 2015 zullen we waarschijnlijk vier
miljoen eenheden (ongeveer 20 ton) produceren.
Dat is een geweldige groei! In minder dan tien
jaar tijd is onze productie zes keer zo groot.

// Wat is het doel van de Business
Unit Heparine?
We hebben twee doelen: het verhogen van de
productie en het bevorderen van het onderzoek
naar en de ontwikkeling van het molecuul;
kortom de wetenschappelijke kant van onze
werkzaamheden. Wat betreft de productie is
het noemenswaardig dat we het enige interna
tionaal opererende bedrijf zijn dat de traceer
baarheid van heparine tot aan de oorsprong
garandeert. Wij controleren de productieketen
van het slachthuis tot aan het actief farmaceu
tische ingrediënt, wat onze concurrenten niet

doen. Vanaf het inzamelen van het darmslijm
tot de verwerking is alles onderworpen aan de
controle van Bioibérica. Dat betekent dat de
productiefasen volledig geïntegreerd zijn in ons
bedrijf, wat onze concurrentiepositie aanzienlijk
verbetert. Bovendien liggen onze installaties
in gebieden waar we de grondstoffen vandaan
halen. Dat geeft ons zekerheid en flexibiliteit,
verkleint de risico’s en stelt ons in staat de
grondstoffen nauwkeurig te controleren.
Bioibérica verwerkt het darmslijm van meer
dan 170 miljoen varkens per jaar.

HET PRODUCTIEPROCES VAN HEPARINE
Darmslijm van varkens
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Complex

IN CIJFERS:
Darmslijm van:

Productie:

170 miljoen

ton

varkens per jaar

20 ton
heparine per jaar

Klanten:
grote farmaceutische bedrijven wereldwijd

Bijdrage aan de geneeskunde: een op de vijf geregistreerde doses
heparine wordt geproduceerd door Bioibérica.

// Maar we praten over een farmaceutisch
product, toch?
Natuurlijk! En weliswaar over een van de hoog
ste en zuiverste kwaliteit. Heparine wordt ge
wonnen uit het darmslijm van varkens, daarom
had ik het over de herkomst en de controle van
de grondstoffen. Bij Bioibérica zijn wij experts
op het gebied van het identificeren en isoleren
van biomoleculen die van hoge therapeutische
waarde zijn, zoals heparine. Dit doen we aan de
hand van extractietechnologieën die aan de
hoogste standaarden voldoen, en met medewer
kers die daarin zijn gespecialiseerd. We verzame
len tonnen darmslijm om een paar kilo van de
werkzame stof te winnen, die in ons productie
centrum Probisa in de buurt van Barcelona wordt
bewerkt. Het productieproces verloopt volgens
de hoogste kwaliteitsstandaarden. Wij zijn ISO
9001 en cGMP gecertificeerd. Verder hebben wij
ook de milieubeheercertificeringen volgens de
normen ISO 14001 en EMAS ontvangen en de
certificering volgens ISO 50001, dé norm voor
energiebeheer. Daarnaast is het bedrijf gecertifi
ceerd volgens OSHAS 18001 voor de preventie
van beroepsrisico’s en volgens SA 8000 voor de
sociale verantwoordelijkheid. Wij slaan bruggen
tussen twee zeer verschillende sectoren: de
vleessector en de farmaceutische industrie. Een
van onze sterke punten ligt in het feit dat wij
de behoeften en eisen van beide werelden
begrijpen.

Zij vertrouwen ons en door de jaren heen zijn wij
hun hoofdleverancier geworden. Dat Bioibérica
van grote betekenis is, blijkt uit het feit dat een
op de vijf geregistreerde doses heparine ter
wereld door Bioibérica is geproduceerd. Waar
schijnlijk kregen veel van onze vrienden en
familieleden al heparine van Bioibérica toege
diend. Ik wil benadrukken dat ons heparine
molecuul overeenstemt met elke farmacopee
ter wereld, oftewel met de richtlijnen die de
kwaliteit van geneesmiddelen garanderen.

// Aan wie verkopen jullie de heparine?
De drie grootste farmaceutische bedrijven ter
wereld, die laagmoleculaire, injecteerbare hepa
rine op de markt brengen, zijn onze klanten.

// Eerder heeft u gezegd dat er
een wetenschappelijke strategie is.
Wat houdt die in?
Wij nemen deel aan belangrijke wetenschappe
lijke evenementen en delen onze kennis over
heparine. Bioibérica is bijvoorbeeld uitgenodigd
in een deskundigenpanel van de United States
Pharmacopeia (USP; een instantie die standaar
den voor geneesmiddelen vaststelt), die de
mogelijkheid onderzoekt om heparine uit het
darmslijm van runderen toe te staan. De com
missie klopte bij ons aan omdat het bekend is
dat wij veel kennis in huis hebben over het
molecuul. Tegenwoordig concentreren wij ons
onderzoek niet alleen op heparine als stollings
remmer, maar onderzoeken wij ook het effect
van heparine bij de behandeling van onder andere
kanker, chronisch obstructieve bronchitis (COPD),
malaria, astma en bij het vermijden van bijwer
kingen van orgaantransplantaties. Wij werken
wereldwijd samen met toonaangevende onder
zoeksinstituten. Een ander resultaat van onze
onderzoeksactiviteiten en het op industriële
schaal winnen van heparine is dat wij erin zijn

Ruwe heparine

Actief farmaceutisch ingrediënt

geslaagd om andere bijproducten uit de produc
tie te halen die een hoog gehalte aan eiwitten,
aminozuren en peptiden bevatten en gebruikt
kunnen worden in de aquacultuur en diervoeding.
Hierdoor zijn we de wereldwijde marktleider bin
nen de sector van heparinebijproducten. Dat wil
zeggen dat wij niet alleen het milieu beschermen,
maar dat wij ook een meerwaarde creëren en
producten maken met een prijs en een etiket.
Daaruit zijn nog twee sterke business units
ontstaan die met ons als heparine unit samen
werken: Animal Nutrition en Plant Physiology.
De business unit Animal Nutrition is toonaange
vend binnen de sector van de heparinebijpro
ducten en vormt voor veel dieren een bron van
eiwitten en aminozuren. En in de sector Plant
Physiology zijn we erin geslaagd om natuurlijke
mestsoorten te ontwikkelen, die inmiddels toon
aangevend zijn op de markt van gewasbescher
mingsmiddelen.
// En het volgende jaar is voor heparine
van grote betekenis ...
Ja, volgend jaar is het 100-jarige jubileum van
de ontdekking van het heparinemolecuul. Dit
geneesmiddel is misschien niet zo beroemd als
andere, zoals penicilline of aspirine, maar dit
jubileum laat zien dat het een belangrijke werk
zame stof is voor de menselijke gezondheid. In
ons dagelijks leven, in onze productie-installatie
en laboratoria zijn we ons er niet altijd van be
wust, maar dankzij heparine worden iedere dag
levens gered. Wij maken een product dat al een
eeuw lang levens redt.

SPANJE // SARIA news
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“Natuurlijk is het voor ons bijzonder om de
erevoorzitter van de raad van commissarissen
van de RETHMANN Group een rondleiding
te geven door onze productiebedrijven.”
Joan Vila, algemeen directeur van SARIA Spanje

SARIA Spanje is volop in ontwikkeling –
Norbert Rethmann op bedrijfsbezoek
DE SPAANSE SARIA-LOCATIES HEBBEN ZICH STERK ONTWIKKELD EN KUNNEN TERUGKIJKEN OP EEN POSITIEF JAAR.
NORBERT RETHMANN, EREVOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DE RETHMANN GROUP KON
HET EIND OKTOBER ALLEMAAL ZELF MEEMAKEN TIJDENS EEN RONDREIS DOOR SPANJE.
Joan Vila, algemeen directeur van SARIA
Spanje: “Het was ons een genoegen om de
heer Rethmann en zijn vrouw Irmgard, de heer
Gellner (tot voor kort nog bestuurslid van de
SARIA Group) en zijn vrouw en de heer Zölzer
(voormalig lid van de raad van commissarissen
van de RETHMANN Group) welkom te heten op
onze locaties en hun de positieve ontwikkeling
binnen de Spaanse activiteiten te laten zien.
Natuurlijk is het voor ons bijzonder om de
erevoorzitter van de raad van commissarissen
van de RETHMANN Group een rondleiding te
geven door onze productiebedrijven.”

Bij SARVAL in Almazora, Castellón: (v.l.n.r.) Manfred en Annette Gellner, vestigingsmanager Enrique Chinillach,
sectormanager Noord-Oost Spanje Josep Lluís Ferre, Irmgard Rethmann, Heinrich Zölzer en Norbert Rethmann

“Ik ben blij dat ik de mooie ontwikkeling die de
SARIA Group in Spanje heeft doorgemaakt, zelf
heb kunnen aanschouwen. De groei van de
locaties en de vorderingen binnen de diverse
sectoren zijn enorm”, aldus Norbert Rethmann,
erevoorzitter van de raad van commissarissen
van de RETHMANN Group. Op zijn tiendaagse
reis door Spanje bracht hij een bezoek aan on
geveer 20 bedrijven die zich bezighouden met
de productie van actieve farmaceutische ingre
diënten (Bioibérica), de verwerking van vleesen visbijproducten (o.a. SARVAL en Bioceval),
de verwerking van organische reststoffen (Re
Food), de verwijdering van risico-materiaal uit
de landbouw- en vleessector (SecAnim) en de
productie van biodiesel (ecoMotion).

De SARIA Group is al vanaf 1995 actief
in Spanje. In de afgelopen jaren konden
de activiteiten worden uitgebreid en
de productielocaties en logistieke
Arteixo
vestigingen worden verbeterd.
Cerceda*
Een mijlpaal van de afgelopen
Vigo*
jaren is de deelname in
Bioibérica die al in 2011 tot
stand kwam en in 2014 werd
verhoogd naar 90 procent. Andere
mijlpalen waren de fusie van SARIA
met de GARNOVA Group in 2013 en de
integratie van de Spaanse activiteiten van
Teeuwissen in 2014. In totaal werken er in
Spanje meer dan 1300 medewerkers bij de
bedrijven van de SARIA Group.
* deelname
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Norbert Rethmann legde tijdens zijn rondreis
door Spanje ongeveer 1700 kilometer af: “Het
was een unieke ervaring om door het land
te reizen en de diverse SARIA-locaties te be
zichtigen. Het was geweldig voor mij en mijn
reisgenoten.”
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Locaties van SARIAvestigingen in Spanje
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Nieuwe ReFood-installatie in Dagenham –
uitbreiding van de locatie in Doncaster
REFOOD ZAMELT IN HEEL EUROPA ETENSRESTEN EN LEVENSMIDDELEN DIE OVER DE DATUM ZIJN IN. DIT AFVAL WORDT GE
RECYCLED OM GROENE ENERGIE EN HOOGWAARDIGE MEST TE PRODUCEREN. IN DAGENHAM, 20 KILOMETER TEN OOSTEN
VAN LONDEN, KOMT DE DERDE LOCATIE VAN REFOOD IN GROOT-BRITTANNIË. DE BOUW BEGINT IN JANUARI 2016. ONLANGS
WERD OOK DE UITBREIDING VAN DE BIOGASINSTALLATIE IN HET ENGELSE DONCASTER AFGEROND.
“Wij zijn blij dat we onze nieuwe ReFood-vesti
ging in Dagenham gaan bouwen”, aldus Philip
Simpson, commercieel directeur van SARIA UK
“Het was een jarenlange wens om een vestiging
in de buurt van Londen te bouwen die voldoet
aan de laatste stand van de techniek. Wij hebben
in deze regio veel klanten en natuurlijk de
hoogste bevolkingsdichtheid van het Verenigd
Koninkrijk.” Met een capaciteit van 160.000 ton
per jaar zal in de nieuwe installatie 2000 kubieke
meter methaangas worden geproduceerd, dat
na opwekking wordt teruggeleverd aan het
openbare aardgasnet. Deze hoeveelheid komt
overeen met 22,7 megawattuur.
We hebben onlangs ook flink geïnvesteerd in
de bestaande vestiging in Doncaster: door de
uitbreiding kon de capaciteit van de biogasin
stallatie bijna worden verdubbeld. Nu wordt er
jaarlijks 160.000 ton aan etens- en levensmid
delenresten uit de regio Yorkshire en Humber
side gerecycled. De etensresten doorlopen na
aankomst op de stortplaats bij ReFood meer
dere verwerkingsstadia: de resten worden ver
pulverd, ontdaan van verpakkingen en, in
overeenstemming met een EU-verordening, één
uur boven de 70 graden Celsius verhit en zo
doende gedesinfecteerd. Aansluitend komt de
massa in de biogasinstallatie terecht. Het bio
gas dat daarin ontstaat, wordt met een WKK-
installatie (warmtekrachtkoppeling) omgezet in
stroom. De biogasinstallatie in Doncaster heeft
een capaciteit van bijna 5 megawatt (MW) en
voorziet daarmee meer dan 12.000 huishoudens
in de regio van groene energie.
Naast twee nieuwe vergistingsinstallaties met
een capaciteit van elk 3700 ton werden er voor
de uitbreiding extra aanvoer- en opslagvoorzie
ningen gebouwd. Bovendien werden twee ge
neratoren uitgebreid met een capaciteit van elk
1,1 MW. Alle uitbreidingen leverden 30 extra

Maquette van de nieuwe installatie in Dagenham: hier kunnen vanaf het voorjaar van 2017 tot wel
160.000 ton etensresten en levensmiddelen die over de datum zijn, worden omgezet in groene energie.

arbeidsplaatsen op bij de afdelingen transport,
verkoop, administratie, productie en onder
houd. Philip Simpson legt uit: “De uitbreiding
van de ReFood-installatie in Doncaster is een
belangrijke investering voor SARIA. We kunnen
nu voldoen aan de grote vraag naar een totaal
oplossing voor het inzamelen en recyclen van
etensresten. Het is ongelofelijk dat wij al drie
jaar na de opening van de installatie moesten
uitbreiden omdat horecaondernemers en
detailhandelaren in de regio de financiële en
ecologische voordelen steeds vaker erkennen
en de etensresten niet meer willen weggooien.”
Na het recylingproces bij ReFood blijft er geen
afval over. Het digestaat, dat aan het einde van
het vergistingsproces in de biogasinstallatie
achterblijft, wordt in de regionale landbouw als
hoogwaardige, gecertificeerde mest gebruikt.
Bekend als ‘ReGrow’ vervangt de duurzame bio
logische mest als eerste in zijn soort niet alleen
chemische mest, maar sluit het ook de nutriën
tenkringloop – van grond naar mond en weer
terug.

De uitbreiding van ReFood in Doncaster maakt
onderdeel uit van de grotere investeringsplan
nen van het bedrijf. SARIA UK had al geïnves
teerd in een nieuwe installatie in Widnes, die in
het voorjaar van 2014 werd geopend. De derde
ReFood-installatie van Groot-Brittannië in Dagen
ham moet in 2017 gereed zijn. Philip Simpson:
“Het hele ReFood-team is blij dat het ook in de
toekomst de voordelen van het recyclen van
etensresten aan een groeiend aantal klanten
kan blijven aanbieden. Door meer hernieuwbare
energie op te wekken, bereiken wij ons doel om
fossiele brandstoffen te ontzien. Ons bedrijf zet
zich ervoor in dat er in 2020 geen etensresten
meer op de stortplaats belanden. Daarvoor was
de uitbreiding van de installatie in Doncaster
noodzakelijk. Wij verheugen ons op het volgen
de hoofdstuk met de bouw van de installatie in
Dagenham.”

VERENIGD KONINKRIJK // SARIA news

27

// NEDERLAND

Wet petfood-ingrediënten uit Nederland
MET HOOGWAARDIGE PRODUCTEN IS SARIA AL JAREN EEN PARTNER VAN DE PETFOOD-INDUSTRIE. VAN OUDSHER
WERDEN HOOFDZAKELIJK HALFFABRICATEN GELEVERD VOOR DE PRODUCTIE VAN DROOGVOER VOOR HONDEN EN
KATTEN. MET NAME DOOR DE OVERNAME VAN DE TEEUWISSEN GROUP SPITSEN WE ONS STEEDS MEER TOE OP
DE SECTOR NATVOER, OOK WEL ‘WET PETFOOD’ GENOEMD. RICHARD BROEKMEIJER IS SALESMANAGER VOOR DE
SECTOR PETFOOD BIJ TEEUWISSEN CUIJK.

Grondstoffen worden internationaal ingezameld,
waardoor we klanten een grote diversiteit aan
producten kunnen bieden.

TEEUWISSEN

Een gezonde en uitgebalanceerde voeding is be
langrijk voor de gezondheid van onze huisdieren.
De SARIA-bedrijven zijn al jaren leverancier van
hoogwaardige dierlijke eiwitten en vetten voor
de productie van droogvoer. Met name het con
cern Teeuwissen verrijkt SARIA met zijn jaren
lange competentie en ervaring in de sector wet
petfood. Nadat er al sinds 2012 sprake was van
deelname in het bedrijf in vennootschapsrech
telijke zin, kwam Teeuwissen in 2014 volledig
in handen van de SARIA Group. Bij Teeuwissen
in Cuijk ligt de focus vooral op wet petfood.
Richard Broekmeijer, salesmanager petfood:
“Onze klanten stellen het op prijs dat wij niet
alleen vleesproducten van verschillende dier
soorten kunnen leveren, maar ook mixen die
we volgens individuele recepten produceren.”
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Hoogwaardige grondstoffen
Het inzamelen van grondstoffen van verse bij
producten van bijvoorbeeld runderen, varkens
en gevogelte gebeurt op de locatie Cuijk in een
straal van 250 kilometer. Lam wordt bijvoor
beeld diepgevroren geïmporteerd uit met name
Engeland en Ierland. Andere soorten komen uit
landen over de hele wereld, zoals kangoeroeen struisvogelvlees uit Australië. De kwaliteit
van de grondstoffen bepalen de waarde van het
product. “Ongeveer 90 procent van de grond
stoffen is geschikt voor humane consumptie.
Dat grote hoeveelheden van deze dierlijke bij
producten die geschikt zijn voor humane con
sumptie worden verwerkt in diervoeder en niet
in levensmiddelen, heeft maar één reden: er is
op de levensmiddelenmarkt veel minder vraag
naar deze bijproducten, zoals varkensnieren en
harten van gevogelte,” vertelt Broekmeijer.

Producten voor de Europese
petfood-productie
Teeuwissen kan zijn klanten een breed aanbod
aan hoogwaardige producten bieden. Het aan
bod loopt uiteen van vleesblokjes, producten
van één soort vlees tot aan mixen van diverse
bijproducten die gebaseerd zijn op individuele
recepten van klanten. De klanten kunnen hun
halffabricaten bovendien direct in hun produc
tieprocessen verwerken omdat ze precies op
tijd worden geleverd. Daarbij worden de pro
ducten naargelang de wensen van de klant ver
kleind van 2 tot 40 mm en vers of plaatgevroren
geleverd. “Wij produceren momenteel 80 ver
schillende soorten mixen”, aldus Broekmeijer.
“De vertrouwensrelatie met onze klanten is
belangrijk voor ons. Zij kunnen hun productie
processen vereenvoudigen en er tegelijkertijd
op vertrouwen dat in ons bedrijf de gewenste
soorten in de opgegeven hoeveelheden worden
verwerkt in het door hen bestelde product.”
De geproduceerde mixen bevatten de specifieke,
door de klant gewenste bijproducten. Een van
de eerste mixen die Teeuwissen heeft geprodu
ceerd, bestond bijvoorbeeld uit uiers van run
deren en vel van gevogelte. Teeuwissen Cuijk
zet de halffabricaten voor de productie van
wet petfood af in de Europese landen. Daarbij
ligt het zwaartepunt vooral in Nederland en
Duitsland. Zowel voor de grote internationale
petfood-producenten als voor de lokale klanten

draait alles om veiligheid en kwaliteit. “Bij onze
producten gaat het om de analytische bestand
delen. De kwaliteit van de producten wordt
bepaald door het eiwit-, vet-, water- en asge
halte. Daarbij moet het product in toenemende
mate aan microbiologische eisen voldoen”, legt
Broekmeijer uit. “Afhankelijk van de verdere
verwerking heeft elke klant ook nog eens zijn
eigen specifieke wensen en eisen rondom onze
producten, de verpakking of het formaat van de
verpakkingseenheid.” Voor alle klanten staat de
zuiverheid van het product voorop. Teeuwissen
dekt de gehele keten af, vanaf het slachthuis via
de productie tot en met het transport naar de
klanten. Zodoende is het bedrijf een veilige en
betrouwbare partner. “Wij zijn ons bewust van
de bijzondere sensibiliteit van onze klanten en
die van hun klanten en hebben als bedrijf alles
in huis om aan die eisen te kunnen voldoen”,
benadrukt Broekmeijer.
Een markt met veel potentieel
Wet petfood is een spannende markt die voort
durend in beweging is. Momenteel is er een
tendens naar kleinere verpakkingsgrootten. Er
worden niet langer grote blikken met porties
voor een week of meerdere dagen geprodu
ceerd, maar juist meer kleine aluminium bakjes
en stazakjes die maar één maaltijd bevatten.
Tegelijkertijd is er een duidelijke trend vast
te stellen rond de verwerkte grondstoffen.

Broekmeijer: “Huisdiereigenaren willen hun
honden en katten graag gevarieerde voeding en
verschillende smaken voorzetten. Teeuwissen
is in staat om de daarvoor noodzakelijke halffa
bricaten te leveren aan de petfood-industrie.
We kunnen iedere keer weer voldoen aan de
speciale producteisen die klanten stellen aan
de smaak en de samenstelling van de mixen
door middel van individuele ontwikkelingen.”
Teeuwissen hecht daarom veel waarde aan
duurzame relaties met klanten die zijn ge
baseerd op vertrouwen en betrouwbaarheid.
“Flexibiliteit, timing en nauwkeurigheid zijn bij
het implementeren van de specifieke eisen
belangrijk voor onze klanten”, benadrukt de
petfood-specialist.
Ook andere SARIA-bedrijven produceren half
fabricaten voor wet petfood. Deze zijn actief in
Engeland, Frankrijk, Spanje, Polen en de Verenig
de Staten. Door de vele bedrijven positioneert
de SARIA Group zich als een van de drie grootste
toeleveranciers voor de wet petfood-industrie in
Europa. Broekmeijer: “Petfood is een groeiende
markt, waarin we voor de lange termijn groot
potentieel zien.”

“Wij zijn ons bewust van de bijzondere
sensibiliteit van onze klanten en die
van hun klanten en hebben als bedrijf
alles in huis om aan die eisen te
kunnen voldoen.”
Richard Broekmeijer, salesmanager voor de sector
petfood bij Teeuwissen Cuijk

Richard Broekmeijer werkt al 18 jaar voor het bedrijf. Hij kent de producten door en door: van de verse grondstoffen tot de diepgevroren plaat met vleessoorten die
Teeuwissen afhankelijk van de wensen van de klant fijnmaakt en mengt.
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TEEUWISSEN

Een kijkje in de keuken van FI&S
BEGIN 2015 IS HET BEDRIJF FOOD INGREDIENTS & SPECIALTIES (FI&S) ONDERDEEL GEWORDEN VAN DE SARIA GROUP.
FI&S, WAARIN TEEUWISSEN EEN MEERDERHEIDSBELANG HEEFT, ONTWIKKELT EN PRODUCEERT FUNCTIONELE INGREDIËNTEN
OP MAAT, DIE EEN MEERWAARDE CREËREN VOOR DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE. OP HET EERSTE GEZICHT LIJKEN FI&S
EN DE SARIA GROUP NIET VEEL GEMEEN TE HEBBEN. DE VERBINDING IS ECHTER STERKER DAN JE DENKT. RICK OLSTHOORN,
MANAGING DIRECTOR VAN FI&S, BIEDT EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET BEDRIJF.

HOUDBAARHEID

YIELD

STRUCTUUR

KLEUR

TEXTUUR

COATING

BINDING
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Links: injectiemixen worden vaak toegepast in de
industrie, niet alleen om de structuur en malsheid
van vis en vlees te verbeteren, maar ook om het
product smaakvoller te maken.
Rechts: in de FI&S-‘keuken’ worden alle nieuwe
mixen ontwikkeld en uitgebreid getest. FI&S produceert jaarlijks meer dan 2000 ton ingrediënten
voor de levensmiddelenindustrie.

“Veel mensen zijn verrast als ze onze ‘keuken’,
het testlaboratorium, binnenlopen en zien hoe
onze foodtechnologen gehaktballen, schnitzels
of een snack aan het bereiden zijn. Ingrediënten
worden niet direct in verband gebracht met
consumptiegoederen, maar dat is precies wat
wij verkopen – een functionele mix, een specia
liteit, een oplossing of een concept voor de
voedselverwerkingsindustrie”, aldus Rick Olst
hoorn. Het bedrijf werd opgericht in januari
2005 en is gevestigd in de buurt van Maastricht.
FI&S voorziet de voedselverwerkende industrie
van functionele ingrediënten, zoals structuur,
textuur, binding, coating, yield, houdbaarheid,
smaak en kleur. Olsthoorn: “Met onze activiteiten
voegen we waarde toe aan de producten van
onze klanten.”
Geheimen van de kookkunst blootleggen
FI&S heeft een groot assortiment aan hoog
waardige producten ontwikkeld. Het product
portfolio reikt van injectie- en tumbling-mixen,
marinades, kruiden, specerijen, batters en
coatings, bindingmixen en aroma's tot smaak
stoffen. Met de interne R&D-afdeling zorgt
FI&S ervoor dat klanten voortdurend worden
voorzien van producten ‘op maat’. Olsthoorn:
“Wij leggen op analytische wijze de geheimen
van de eeuwenlange kookkunst bloot en zetten
deze geheimen om in recepturen die geschikt

zijn voor industriële maatstaven. Een goed voor “Wij hebben een mix met zulke eiwitten ontwik
keld en getest in onze ‘keuken’. Nadat de testen
beeld hiervan is de bereiding van een schnitzel,
succesvol zijn afgerond, gaan we naar onze
die altijd hetzelfde is gebleven: het vlees wordt
klanten in de visindustrie en presenteren we
door meel gehaald, in rauw ei gedrenkt en met
de mix die in levensmiddelen kan worden
broodkruimels bedekt. Elk ingrediënt heeft een
toegepast, bijvoorbeeld door het in gerookte
functie: hechtvermogen, kleefkracht en knap
zalm of visburgers te injecteren. Daarna leren
perigheid. Samen vormen ze de coating.” FI&S
wij hen hoe het toegepast moet worden.”
selecteert de beste ingrediënten en grond
stoffen – natuurlijk of synthetisch – en ontwik
Toekomstontwikkelingen
kelt op basis van deze ingrediënten een unieke
FI&S ontwikkelt nieuwe levenmiddelentoepas
receptuur, bekend als een ‘blend’ voor gebruik
in de levensmiddelenindustrie. Zo'n nauwkeurig singen en recepturen van zowel bestaande als
nieuwe grondstoffen. Van Stekelenburg: “Wij
gedefinieerde mix kan gemakkelijk industrieel
kunnen voor onze leveranciers, onze klanten
worden verwerkt, heeft een goede prijs-kwali
en hun eigen klanten een meerwaarde creëren
teitsverhouding en draagt bij aan de constante
dankzij onze omvangrijke kennis op het gebied
kwaliteit van het eindproduct.
van grondstoffen, processen en toepassingen
in levensmiddelen. Momenteel richten we onze
De overeenkomst tussen FI&S en SARIA
Veel van de door FI&S gebruikte ingrediënten
activiteiten op voedseltechnologische functio
zijn van dierlijke herkomst; ze worden gewonnen naliteit, voor de toekomst zien wij een beweging
uit dierlijke bijproducten. “En daarin schuilt
in de richting van de voedingswaarde, zoals
de verbinding met de SARIA Group”, legt Olst
eiwitten, vetten, vitaminen en antioxidanten.”
Maar ook een overlapping met andere indus
hoorn uit. “Wij gebruiken aminozuren, meel
trieën is mogelijk in de toekomst, bijvoorbeeld
soorten, zetmeel, eiwitten, fosfaat, sorbaat,
met de petfood-industrie, de farmaceutische of
sulfiet, zouten, vetten, enzymen en nog veel
meer. Deze afzonderlijke ingrediënten combi
de cosmetische industrie. “Levensmiddelen zijn
neren we in recepturen voor specifieke toepas
de ideale drijvende kracht voor veel verschillende
singen in levensmiddelen. Zo bereiken we een
activiteiten en wij zullen een voortrekkersrol
meerwaarde voor de grondstoffen van onze
spelen in de ontwikkeling van deze nieuwe
groep. Tegelijkertijd creëren we voor onze klan
markten. Wij zijn ervan overtuigd dat we bij
ten een meerwaarde met het oog op functiona zowel FI&S als de SARIA Group de juiste grond
liteit, kwaliteit en prijs. Uiteindelijk profiteren
stoffen hebben om deze toekomstperspectieven
ook de eindklanten, oftewel de consumenten.”
te realiseren”, aldus Rick Olsthoorn. “Mensen
De SARIA Group tracht op de lange termijn
zullen altijd moeten blijven eten. Alleen de
synergiën te bereiken tussen de afzonderlijke
manier waarop zal zich steeds verder ontwikke
bedrijfseenheden. FI&S vormt daarbij geen
len. FI&S is bereid om een wezenlijke bijdrage
uitzondering en past fantastisch in de groep.
te leveren aan deze ontwikkeling in de levens
“Een goed voorbeeld hiervan is het project met
middelenindustrie.”
ons zusterbedrijf LIPROMAR in het Duitse
Cuxhaven in het kader van functionele eiwitten
uit zalmbijproducten”, vertelt Noud van Steke
lenburg, commercieel directeur van FI&S.

Rick Olsthoorn, managing director (l.), en Noud van Stekelenburg, commercieel directeur
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Nieuwe markten voor visoliën
en -proteïnen
LIPROMAR OPENDE IN JANUARI 2015 NA EEN BOUWPERIODE VAN ZEVEN MAANDEN DE NIEUWE PRODUCTIE-INSTALLATIE
IN CUXHAVEN. HET BEDRIJF MAAKT VAN RESTEN UIT DE VISVERWERKINGSINDUSTRIE NU NAAST OLIE OP BASIS VAN
ÉÉN SOORT VIS OOK PROTEÏNEN. BEIDE PRODUCTEN ZIJN GESCHIKT VOOR HUMANE CONSUMPTIE. PHILIPP SCHRÖDER,
BEDRIJFSLEIDER BIJ LIPROMAR, VERTELT OVER DE EERSTE ERVARINGEN BIJ DE PRODUCTIE.
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Philipp Schröder is sinds juni 2014 bedrijfsleider
bij LIPROMAR in Cuxhaven. De 28-jarige heeft
biotechnologie gestudeerd en kwam in 2012 als
trainee bij het bedrijf.

Foto: Björn Marnau/FischMagazin

// Meneer Schröder, hoe heeft u de
de plannings- en bouwperiode van de
nieuwe installatie beleefd?
Het was een spannende ervaring voor mij om
de bouw vanaf het begin te begeleiden. Tijdens
de plannings- en bouwfase waren er verschil
lende uitdagingen die we moesten aanpakken.
De opening van de installatie was de kroon op
de opwindende tijd en tegelijkertijd het begin
van een nieuw en druk hoofdstuk, waarin de
productie op gang moest komen.
// Wat is er sinds de inbedrijfname allemaal
gebeurd?
Eerst hebben we de installatie in januari opge
start en getest met een tweeploegendienst.
Waar nodig hebben we de machines aangepast.
Bovendien werd het personeel bijgeschoold.
Vervolgens zijn we in maart overgestapt op
een drieploegendienst. De installatie voor de

productie van visolie hebben we vanaf dat
moment 24 uur per dag laten draaien en we
hebben de maximale verwerkingscapaciteit ge
test. Bovendien zijn er bij de proteïne-installatie
aanpassingen gedaan in het droogproces, zodat
we in mei het productieproces ten aanzien van
de producteigenschappen konden testen en
verbeteren. Concreet ging het daarbij om de
parameters van het verwerkingsproces die de
functionaliteit van de proteïnen beïnvloeden.
Na de succesvolle IFS-audit (International
Featured Standards) in mei hebben we in juni
de productiesnelheid kunnen verhogen.
// Wat is belangrijk bij de inkoop en
verwerking van grondstoffen?

MSC/ASC gecertificeerde (Marine/Aquaculture
Stewardship Council) visserij en aquacultuur.
Zalmresten worden dagelijks ingezameld van de
visverwerkingsindustrie. Tussen het fileren
aldaar en de verwerking in onze installatie zit
maximaal 24 uur. Kabeljauwlever kopen we
alleen nog gekoeld in, niet bevroren. Die beslis
sing hebben we genomen om de versheid van
de grondstoffen beter in te kunnen schatten.
Gedurende het transport van de visverwerkende
bedrijven tot aan onze installatie mag de koel
keten niet worden onderbroken. Eenmaal aan
gekomen bij onze opslagruimte, worden grondstoffen direct gekoeld bij 2°C in overeenkomst
met wettelijke wet- en regelgeving.

LIPROMAR verwerkt resten van de visverwer
kingsindustrie, er worden hiervoor dus geen
vissen gevangen. Wij hechten grote waarde aan
versheid en kwalitatief hoogwaardige grond
stoffen, die onder andere afkomstig zijn uit

Samen drukten ze op 13 januari 2015 op de startknop:
v.l.n.r. Manfred Gellner, destijds algemeen directeur van
LIPROMAR, Bodo von Holten, algemeen directeur van
LIPROMAR, Norbert Rethmann en de burgemeester van
Cuxhaven dr. Ulrich Getsch

DUITSLAND // SARIA news

33

DE

// DUITSLAND

Resten uit de visverwerkingsindustrie
dienen als grondstof voor de
oliën en proteïnen

Met 500 ton visresten wordt per maand
90 ton zalmolie en levertraan van kabeljauw
en 30 ton zalmeiwit geproduceerd

// In welke levensmiddelen worden
visoliën en -proteïnen gebruikt?

toepassingsgebieden nauw samenwerken met
de R&D-teams van de klant.

Visolie bevat veel omega 3-vetzuren, die een
waardevolle bijdrage leveren aan de gezond
heid. De olie wordt hoofdzakelijk gebruikt als
voedingssupplement, bijvoorbeeld in de vorm
van capsules. Het bijzondere is dat het daar
bij gaat om onbehandelde olie, dus niet om
geraffineerde olie, waardoor alle gezonde ei
genschappen van de olie behouden blijven.
Functionele visproteïnen worden in de levens
middelenindustrie toegevoegd aan visproducten.
Ze dienen als natuurlijke aroma's of als emulga
tor om vet en water goed te binden. Dat is goed
uit te leggen aan de hand van een visburger:
stel dat we een van vis een burger maken en
deze in een pan bakken. Bij het omkeren, zo niet
eerder, valt de burger uit elkaar. Als we functio
nele visproteïnen hadden gebruikt, zou dit niet
gebeuren. De visburger zou zijn vorm behouden
en bovendien op natuurlijke wijze meer smaak
hebben gekregen. Visolie kan ook worden ge
bruikt om smeerbare vispaté te maken. Func
tionele proteïnen hebben een waterbindende
eigenschap waardoor deze paté fijner wordt.
Wat betreft de toepassingsmogelijkheden van
deze proteïnen zie ik veel potentieel. Daarom is
het van belang dat we nauw samenwerken met
onze grondstoffenleveranciers, want de visver
werkende levensmiddelenindustrie is tegelijker
tijd onze klant. Wij moeten de behoeften van
onze klanten ten aanzien van de gewenste pro
ducteigenschappen goed kennen. Daarom moet
onze R&D-afdeling bij nieuwe producten en

// Sinds kort produceert LIPROMAR niet alleen ruwe olie voor de levensmiddelenindustrie, maar verwerkt het de olie ook tot een
eindproduct. Wat zijn de bijzonderheden?
Tot dusver werd de olie die we produceerden
door de klant nog verder bewerkt om een pro
duct te produceren dat geschikt was voor de
consument. Nu leveren wij ook visoliën die zon
der verdere verwerking of raffinage aan de con
sument kunnen worden verkocht. We hebben
de noodzakelijke kwaliteitsverbetering bereikt
door alleen de beste grondstoffen te gebruiken
en onze verwerkingsmethoden te optimaliseren.
Bij levertraan van kabeljauw is bijvoorbeeld een
behandeling met een actieve koolfilter noodza
kelijk. Daarbij wordt de olie gefilterd om dioxide
te verwijderen die mogelijk op natuurlijke wijze
in de vis terecht is gekomen door invloed van
het milieu. Wij hebben al positieve reacties ont
vangen van onze klanten op de door ons zelf
afgevulde olie. Natuurlijk weten we dat het
hierbij om een nicheproduct gaat, maar in het
kader van wereldwijde verkoop past het zeer
goed in ons productportfolio.
// Hoe gaan traditie en innovatie bij LIPROMAR samen?
Het verwerken van vis en visbijproducten tot
olie en proteïne kent in Cuxhaven een lan
ge traditie. LIPROMAR GmbH (voormalig VFC)

Een goed voorbeeld van functioneel eiwit in de praktijk
is de visburger. Dankzij de waterbindende eigenschap
valt de burger tijdens het bakken niet uit elkaar.
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is een dochteronderneming van Bioceval, dat is
ontstaan door een fusie van gevestigde bedrijven,
waarvan een aantal al sinds 1912 in Cuxhaven
actief waren. Bioceval verwerkt visresten tot
ingrediënten voor de petfood- en veevoederin
dustrie. Sinds de oprichting in 2011 streeft
LIPROMAR ernaar de resten uit de visindustrie
ook geschikt te maken voor humane consumptie.
Bij de eerste stap hebben we onvermengde visolie
geproduceerd die geschikt is voor consumptie.
Bij de tweede stap hebben we functionele proteï
nen voor de levensmiddelenindustrie gewonnen
door proteïnen te extraheren, te behandelen en
in meerdere stappen te scheiden en uiteindelijk
in poedervorm te laten drogen. Om dit productieproces te ontwikkelen en te verbeteren, hebben
we nauw samengewerkt met relevante instanties,
wetenschappelijke instituten en partners uit de
industrie. Zo willen wij ook in de toekomst onze
productieprocessen verbeteren, nieuwe producten
vervaardigen en nieuw markten veroveren. De
ervaring van het bedrijf vormt daarbij de basis
voor innovatie.
// Meneer Schröder, hartelijk dank voor het
gesprek.

// GROUP

Personeelswijzigingen raad van bestuur:
Manfred Gellner geeft het stokje door
aan Lars Krause-Kjær
NA HET AFSCHEID VAN MANFRED GELLNER
IS LARS KRAUSE-KJÆR PER 1 MEI 2015 DE
VERANTWOORDELIJK VOOR DE SECTOREN
WAAR MANFRED GELLNER DE LEIDING
OVER HAD. IN DE TOEKOMST BLIJFT
MANFRED GELLNER VOOR DE SARIA
GROUP BEHOUDEN ALS ADVISEUR.

Lars Krause-Kjær (l.) en Manfred Gellner

Op 30 april 2015 is Manfred Gellner met pen
sioen gegaan en heeft hij de raad van bestuur
van SARIA verlaten om zich meer te richten op
zijn privéleven. Dr. Kurt Stoffel, bestuursvoor
zitter van de SARIA Group: “Ook namens de
collega’s uit het bestuur wil ik Manfred Gellner
bedanken voor zijn uitstekende inzet. Ik wil
hem vooral bedanken voor zijn hoge mate aan
collegialiteit, waarmee hij als bestuurslid een
stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van
de SARIA Group. Wij zijn blij dat hij als adviseur
nauw betrokken blijft bij SARIA.”

wil ik graag onze dankbaarheid uitspreken voor
de jarenlange trouw jegens ons bedrijf en onze
grote waardering voor zijn buitengewone pres
taties gedurende deze periode.”

Op het afscheidsfeest sprak ook Norbert
Rethmann, erevoorzitter van de raad van com
missarissen van RETHMANN Group: “Manfred
Gellner was bijna 29 jaar werkzaam voor de
SARIA Group. Namens de Rethmann-familie

Lars Krause-Kjær, algemeen directeur van de
Deense en Zweedse SARIA-activiteiten, is per
1 mei 2015 toegetreden tot het bestuur. Als be
stuurslid is hij niet alleen verantwoordelijk voor
Noord-Europa, maar ook voor Centraal- en

Manfred Gellner: “Ik heb een geweldige tijd
gehad bij dit bedrijf waarin ik veel heb beleefd.
Graag spreek ik mijn dank uit voor de ruimte
die ik kreeg om me op dynamische wijze te ont
wikkelen, en voor het vertrouwen dat zowel
mijn collega’s als de familie Rethmann in mij
hebben gesteld.”

Oost-Europa en voor het bedrijfsonderdeel eco
Motion. Lars Krause-Kjær neemt daarmee de
verantwoordelijkheid op zich voor de sectoren
waar Manfred Gellner verantwoordelijk voor
was. Lars Krause-Kjær is 49 jaar en woont met
zijn vrouw en kinderen in Egå, Denemarken.
De raad van bestuur van SARIA bestaat daar
mee sinds mei 2015 uit de volgende leden:
dr. Kurt Stoffel (bestuursvoorzitter), Jean Louis
Hurel, Lars Krause-Kjær, Tim Schwenke en
Franz-Bernhard Thier.

“Manfred Gellner was bijna 29 jaar werkzaam voor de SARIA Group.
Namens de Rethmann-familie wil ik graag onze dankbaarheid uitspreken
voor de jarenlange trouw jegens ons bedrijf en onze grote waardering
voor zijn buitengewone prestaties gedurende deze periode.”
Norbert Rethmann, erevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de RETHMANN Group
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Wisseling van de wacht in de
raden van de RETHMANN Group –
dochterondernemingen hebben
een grotere beslissingsbevoegdheid
HET FAMILIEBEDRIJF HEEFT MET INGANG VAN HET NIEUWE JAAR DE SAMENSTELLING VAN ZOWEL DE
RAAD VAN BESTUUR ALS VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RETHMANN BETEILIGUNGS SE EN
DE DRIE DOCHTERONDERNEMINGEN GEWIJZIGD. ER HEEFT ZODOENDE EEN WISSELING VAN DE WACHT
PLAATSGEVONDEN. ALS GEVOLG HIERVAN TREEDT RETHMANN SE & CO. KG ALS FINANCIËLE HOLDING
NAAR DE ACHTERGROND EN KRIJGEN DE AUTONOME DOCHTERBEDRIJVEN SARIA, REMONDIS EN
RHENUS EEN GROTERE BESLISSINGSBEVOEGDHEID.

Per 31 december 2014 is dr. Peter Nölke op
70-jarige leeftijd uit de raad van commissarissen
van RETHMANN Beteiligungs SE getreden. Hij
was sinds 1999 lid van de raad en heeft het be
drijf de afgelopen vijftien jaar actief begeleid
met zijn ervaring en vele waardevolle adviezen.
“Namens de vennoten van de RETHMANN Group
wil ik de heer Nölke danken voor zijn inzet
en zijn goede adviezen en mijn waardering uit
spreken voor zijn kritische, constructieve bege
leiding in de afgelopen jaren”, aldus dr. Martin
Rethmann, voorzitter van de raad van commis
sarissen van RETHMANN Beteiligungs SE. Daar
naast is Reinhard Lohmann ook per 31 december
2014 uit de raad van bestuur van RETHMANN
Beteiligungs SE getreden en toegetreden tot de
raad van commissarissen van de vennootschap.
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Gedurende 35 jaar was hij werkzaam voor het
familiebedrijf; de laatste zeven jaar als bestuursvoorzitter. In deze periode groeide de omzet van
het bedrijf van 35 miljoen DM naar een huidige
omzet van meer dan 12 miljoen euro. Dr. Martin
Rethmann: “Deze groei is slechts een van de
prestaties waarvoor de familiaire vennoten hun
dank en waardering willen uitspreken tegenover
de heer Lohmann. Wij zijn blij dat de heer
Lohmann als plaatsvervangend voorzitter van
de raad van commissarissen ook in de toekomst
raadgevend en controlerend zal toezien op de
ontwikkeling van RETHMANN Beteiligungs SE.”
De raad van bestuur van de vennootschap
wordt nu gevormd door Ludger en Klemens
Rethmann, die woordvoerder van het bestuur
is. Dr. Martin Rethmann is voorzitter geworden

van de raad van commissarissen van zowel
REMONDIS als SARIA. Als plaatsvervangend
voorzitter van de raad van commissarissen van
beide vennootschappen zal Reinhard Lohmann
ook in de komende jaren de ontwikkeling van de
twee bedrijven begeleiden en ondersteunen. De
raad van commissarissen van SARIA is uitgebreid
van drie naar zes leden. Naast Reinhard Lohmann,
Georg Rethmann en Martin Rethmann zijn
als extra leden dr. Clemens Große Frie, Ludger
Rethmann en Klemens Rethmann benoemd.
Dr. Clemens Große Frie is bestuursvoorzitter van
AGRAVIS, een modern dienstverlenend bedrijf
dat handelt in landbouwproducten. Het heeft
meer dan 6100 medewerkers en behaalde in 2014
een omzet van meer dan 7,4 miljard euro. Als
gevolg van deze personeelswijzigingen hebben

// GROUP

Topmanagement van
industriële partners bij
SARIA Management Meeting

de vennoten van RETHMANN SE & Co. KG
besloten om de drie dochterondernemingen
SARIA SE & Co. KG, REMONDIS SE & co. KG
en Rhenus SE & Co. KG in de toekomst een
veel grotere beslissingsbevoegdheid te geven.
Daartoe zijn in de vergaderingen van de raden
van commissarissen van de dochteronderne
mingen en de moedermaatschappij de regle
menten aangepast om de reeds bestaande
doelstelling “meer beslissingsbevoegdheid
in de autonome dochterondernemingen
van de RETHMANN Group” consequenter te
realiseren. Daarmee wordt de verandering
van RETHMANN SE & Co. KG van een hoger
management met beslissingsmacht naar een
zuivere financiële holding voortgezet.

Voor de internationale SARIA Management
Meeting in september 2015 had het concern
belangrijke industriële partners uitgenodigd
in Kolding, Denemarken. Kjeld Johannesen,
CEO van Danish Crown, en Ole Christensen,
Vice President Continental Europe bij BioMar
waren allebei aanwezig. Danish Crown is een
van de grootste vleesverwerkers ter wereld en
is daarmee een belangrijke partner van de
SARIA Group voor grondstoffen. BioMar is een
toonaangevende producent van voeders voor
de aquacultuur en een belangrijke klant voor
de SARIA-bedrijven die behalve visbijproducten
ook eiwitten en oliën verwerken. Johannesen
en Christensen gingen in hun presentaties
nader in op de veranderingen in de vlees- en
vissector en schetsten de mogelijkheden en
uitdagingen die Danish Crown en BioMar
samen met hun leveranciers en afnemers in
de toekomst willen aangaan. Dr. Kurt Stoffel,
bestuursvoorzitter van de SARIA Group, heet
te beide gastsprekers welkom in Kolding:
“Het persoonlijke contact met onze leveran
ciers en de partners van onze klanten is heel
belangrijk voor ons. De SARIA Group krijgt
op die manier een spiegel voorgehouden
waardoor wij veel kunnen leren en de
banden kunnen versterken.”

Kjeld Johannesen, CEO van
Danish Crown, spreekt over
ontwikkelingen in de
vleesindustrie en de actuele
markttendensen.

Ole Christensen, Vice
President Continental
Europe bij BioMar, spreekt
over veranderingen
in de visbranche
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Christian Stehmann wordt hoofd van
Business Development bij de SARIA Group
Christian Stehmann, tot voor kort COO van Teeuwissen, neemt de leiding
van de nieuwe bedrijfseenheid Business Development op zich. Deze een
heid heeft het doel de groei op het gebied van proteïnen en vetten alsook
de producten van Teeuwissen te ondersteunen en bevorderen.
Het Nederlandse bedrijf Food Ingredients & Specialities (FI&S), waarin
Teeuwissen een meerderheidsbelang heeft en waar hoogwaardige func
tionele ingrediënten voor levensmiddelen worden ontwikkeld, wordt
onderdeel van deze bedrijfseenheid. Dat geldt ook voor de afdeling
van dr. Oliver Schneider, die met zijn team verantwoordelijk is voor de
R&D-afdeling en het kwaliteitsmanagement van de SARIA Group.
Christian Stehmann is 46 jaar en woont met zijn vrouw en twee zonen
van negen en twaalf jaar in Vught. Zijn vrije tijd brengt hij het liefste
door met zijn gezin. Hij speelt tennis en houdt van windsurfen en skiën.
Bovendien heeft hij een passie voor auto’s, met name voor oldtimers.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel wordt
CEO van Teeuwissen
Harald van Boxtel is in januari 2015 bij Teeuwissen begonnen en bekleedt
sinds juni de functie van CFO. Met ingang van 7 december bekleedt hij
de functie van CEO. Daarnaast is Harald van Boxtel verantwoordelijk voor
het managementteam van Teeuwissen Noordwest-Europa. Hij wordt in
zijn nieuwe functie ook lid van het SARIA Management Committee.
Harald van Boxtel heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van
dierlijke bijproducten en de vleesindustrie. Voordat hij in januari 2015
als CFO naar de Teeuwissen Group is gekomen, was hij het hoofd van
de financiële afdeling binnen het segment varkensvlees van Vion Food.
Harald van Boxtel is 47 jaar en woont in Geldrop. Hij is getrouwd en
heeft twee kinderen, een zoon van 20 en een dochter van 17. Zijn hobby’s
zijn voetbal en hardlopen en hij gaat graag op reis met zijn gezin.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard leidt het nieuwe
bedrijfsonderdeel Bioceval
Na de naamsverandering van de Vereinigten Fischmehlwerke Cuxhaven
(VFC) in Bioceval zijn de drie SARIA-verwerkingsinstallaties voor visbij
producten in Cuxhaven (Duitsland), Concarneau (Frankrijk) en La Coruña
(Spanje) onder deze bedrijfsnaam actief. Vanwege het grote potentieel op
het gebied van de verwerking van visbijproducten werd besloten om
Bioceval op te zetten als zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de SARIA
Group. Het bedrijfsonderdeel wordt geleid door Christian Bisgaard, die
deze functie met ingang van 1 mei 2015 bekleedt en vanaf 1 januari 2016
als zodanig ook lid is van het SARIA Management Committee. Voor het
bedrijfsonderdeel Bioceval gaat het erom de activiteiten vaktechnisch
te bundelen en te organiseren.
In zijn vorige functie als algemeen directeur bij de TripleNine Group, een
van 's werelds belangrijkste visverwerkingsbedrijven met activiteiten in
meer dan 40 landen, was Christian Bisgaard verantwoordelijk voor de
productie en verkoop van visolie en vismeel in Noorwegen, Denemarken,
Chili en Afrika.

Christian Bisgaard

Christian Bisgaard is 51 jaar en woont met zijn vrouw en jongste zoon
in Christiansfeld in Denemarken, dat op slechts 60 km van de grens
met Duitsland is gelegen. Zijn twee oudste kinderen studeren in Aarhus.
Christian Bisgaard voetbalt graag en mag in de weekenden en vakanties
graag vliegvissen.

Josep Escaich, CEO van Bioibérica, nieuw lid
van het SARIA Management Committee
Met ingang van 1 april 2015 is Josep Escaich, CEO van Bioibérica, lid van
het SARIA Management Committee. Josep Escaich is 51 jaar en woont
met zijn vrouw in Barcelona, de stad waarmee hij zich zowel persoonlijk
als beroepsmatig sterk verbonden voelt. Naar eigen zeggen is zijn
mediterrane mentaliteit kenmerkend voor hem. In zijn vrije tijd tuiniert
hij graag om te ontspannen en z'n hoofd leeg te maken. Hij vindt het
belangrijk om tijd met zijn gezin en vrienden door te brengen.
Josep Escaich houdt zich graag bezig met digitale communicatie en
sociale media. Zo heeft hij een blog waarop hij positieve levenservaringen
deelt (http://vivirenflow.com/).
Voor Josep Escaich is Bioibérica meer dan een baan. Hij werkt al 28 jaar
voor het bedrijf. De belangrijkste reden voor zijn loyaliteit is dat de
bedrijfscultuur aansluit bij zijn eigen waarden. “De waarden die voor mij
belangrijk zijn, vind ik 100% terug in de bedrijfscultuur van Bioibérica.
Het is een voorrecht om het bedrijf te mogen leiden.”

Josep Escaich
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