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Duurzaamheid zit verweven in ons DNA

Beste lezer,

Duurzaamheid is geen nieuw gegeven. Reeds jarenlang spannen onze melkveehouders 
en onze medewerkers zich in om duurzamer te ondernemen.

Als coöperatie brengen we maatschappij, ecologie en economie samen in een 
evenwicht dat een duurzame toekomst voor de melkveehouderij verzekert. Met respect 
voor mens, dier en milieu produceren we voedzame zuivelproducten van topkwaliteit 
waar men over de hele wereld van kan genieten.

Onze duurzaamheidsvisie bestrijkt de ganse waardeketen, van koe tot klant, waardoor 
we hoge normen kunnen hanteren op vlak van kwaliteit, voedselveiligheid en -zekerheid 
en duurzaamheid. 

Milcobel zet 100% in op samenwerking, verbinding en dialoog, met onze klanten, onze 
melkveehouders, onze medewerkers en relevante stakeholders.

Onze Purpose geeft ons richting

Dat vertaalt zich ook in onze Duurzaamheidsvisie en -strategie. 

Duurzaamheid is geen doel op zich. Het ondersteunt onze business. Onze aanpak is 
vooral pragmatisch, realistisch en haalbaar. Stapsgewijs evolueren we met z’n allen 
naar meer duurzaamheid. We bouwen verder op de inspanningen die in het verleden 
reeds geleverd werden door onze melkveehouders en onze medewerkers. Via de 
duurzaamheidsmonitor bevragen we onze leden. En met een duurzaamheidspremie 
stimuleren we hen om elk op hun manier en op maat van hun bedrijf in te zetten op een 
brede waaier van duurzaamheidsinitiatieven.

Om onze bedrijfsvoering te verduurzamen hebben we duidelijke doelstellingen 
geformuleerd en werken we een gedetailleerd actieplan uit om deze te realiseren.

We streven naar een Belgische melkveehouderij en zuivelcoöperatie die 
duurzaam onderneemt in harmonie met de samenleving. Die hiervoor fair 
beloond en gewaardeerd wordt. Lokaal en internationaal.

Intro



7 Duurzaamheidsverslag 2021

Samen creëren we waarde voor mens en maatschappij

Ons erfgoed en onze purpose maken dat we ons gedragen op een manier die 
mens, dier en natuur ten goede komt. Want alles is met mekaar verbonden: onze 
melkveehouders zorgen voor het groene grasland en voor het welzijn van hun koeien. 
En gelukkige koeien produceren rijke melk, waarmee we lekkere authentieke en 
kwalitatieve zuivelproducten maken, zoals onze kazen, mozzarella, room, boter, poeder, 
ijs en wei. En hoe meer mensen genieten van onze Belgische zuivelproducten, hoe beter 
onze melkveehouders gedijen.

Door te doen waar we goed in zijn, dragen we bij aan een duurzame samenleving en 
zorgen we dat Milcobel en de lokale zuivelsector kunnen floreren, nu en in de toekomst. 

Hoe meer we samenwerken, hoe groter onze kracht en de impact die we hebben. 
Samen duurzaam vooruit!

Nils van Dam
CEO Milcobel
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We geloven in een pragmatische en realistische 
aanpak van duurzaamheid. 
Ecologie, economie en samenleving moeten in balans zijn. Het ene kan niet 
zonder het andere. Onze leden melkveehouders leveren vandaag reeds 
heel wat inspanningen. We moedigen hen aan en ondersteunen hen in hun 
duurzaamheidsinspanningen door middel van een duurzaamheidspremie. 
Zo wordt ieder beloond voor de stappen die men zet, op hun eigen tempo 
en volgens hun eigen wensen. Op die manier respecteren we de grote 
verscheidenheid aan ledenbedrijven die Milcobel rijk is en bouwen we samen 
verder aan de weg naar meer duurzaamheid.

Betty Eeckhaut 
Voorzitter Milcobel en melkveehoudster
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Trots op onze organisatie en onze partners

Milcobel is een coöperatie die de melk van om en bij de 2000 melkveebedrijven 
ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Wij bieden onze leden-melkveehouders 
gegarandeerde melkafname. Elke dag zetten onze leden zich in om kwalitatief 
hoogstaande melk te leveren, die door onze medewerkers wordt omgezet in 
zuivelproducten met een zo hoog mogelijke melkvalorisatie. Zo streven we naar een 
faire melkprijs voor de aangesloten leden-melkveehouders.    

We leveren topproducten in een sector met 
grote uitdagingen

Milcobel is actief in de zuivelindustrie in de meest uitgebreide zin. De productieactiviteiten 
van Milcobel zijn onderverdeeld in drie verschillende business units. We verkopen onze 
producten aan klanten in meer dan 100 landen.

2.000
Melkveehouders

1.800
Medewerkers

1,4 miljard liter
Melk verwerkt

€ 1,14 miljard
Omzet

Over Milcobel

Milcobel Consumer Products YSCOMilcobel Premium Products
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Onze business units en producten

Milcobel Consumer Products
Consumer Products maakt heerlijke, kwaliteitsvolle producten 
– voornamelijk kaas en boter - voor de consumentenmarkt, en 
dit onder eigen merk als onder huismerk voor verschillende 
supermarktketens. Onze klanten variëren van grote retailers in 
binnen-en buitenland, tot de kaasspeciaalzaak om de hoek of op de 
markt. Ons kenmerk: top kwaliteit en smaak. Met Dupont Cheese en 
Camal zijn we bovendien experts in de kaasgrossierderij.

Milcobel Premium Ingredients
Premium Ingredients is de uitverkoren partner voor kwalitatieve 
en betrouwbare zuivelingrediënten voor klanten in meer dan 100 
landen. Onze specialiteiten zijn ingrediëntenkaas (mozzarella 
en cheddar), melkpoeder, room, boter en wei. Vanuit een 
klantgerichte aanpak maken we toepassingen op maat met de 
hoogste nutritionele, sensorische en functionele kwaliteit.

YSCO
Ysco is een zelfstandige dochteronderneming van Milcobel, 
die een grote variatie aan ijs produceert onder huismerk van 
de grootste Europese supermarktketens. Daarmee bevestigt 
YSCO zich als tweede grootste speler in private label ijs in 
Europa. Kwaliteit, service, duurzaamheid, automatisering en 
innovatie staan altijd centraal.
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Innovatie

Doorheen uitdagingen als Covid-19, de stijgende inflatie, stijgende grondstofprijzen en 
een turbulente melkaanvoermarkt in België, blijft Milcobel inzetten op innovatie op een 
rendabele manier.

Voor Milcobel Premium Ingredients betekende de overname van kaasraspspecialist 
Kaasbrik in 2021 niet alleen extra toegevoegde waarde maar eveneens een versteviging 
van de positie van Milcobel als één van de toonaangevende bedrijven actief op de 
mozzarellamarkt (als ingrediënt). Onze ingrediëntenbusiness neemt een sterke positie 
in op de groeimarkt Azië. Verder realiseert deze afdeling ook een sterke groei met 
hoogwaardige melkpoeders voor toepassingen in babyfood en de recombining 
industrie (geëvaporeerde melk, enz.).

Milcobel Consumer Products speelt in op de tendens van meer thuisverbruik van kaas 
op elk moment van de dag, en op de stijgende vraag naar duurzaam geproduceerde 
producten. Nieuw op de markt waren afgelopen jaar de Brugge rasp, de CO2-neutrale 
Brugge Kaas, e-free jonge Gouda Kaas en onze recycleerbare en gerecycleerde 
verpakkingen. Brugge Kaas groeide tweemaal zo snel als de Belgische markt, en 
bevestigde de positie als een van de marktleiders in harde en halfharde kaas in België. 
Tevens lanceerde Milcobel een succesvol nieuw merk - de Eigen Bodem Kaas, dat 
bijdraagt aan de verdere groei van het percentage geconsumeerde Belgische Kaas, en 
de trots op producten van eigen bodem aanwakkert.

Ysco ontwikkelde vanuit een sterke internationale klantverbondenheid 300 nieuwe 
ijsreferenties in 2021 en consolideert haar positie als nummer 2 in private label ijs in Europa.

Via een uitgekiende strategie, met focus op klantgerichtheid, toegevoegde 
waarde, innovatie en continue verbetering willen we ons doel bereiken: 
een bovengemiddelde melkprijs realiseren voor onze melkveehouders. Het 
coöperatieve systeem is hierbij het uitgelezen model om deze doelstellingen 
te bereiken, nu en in de toekomst.

Nils van Dam - CEO



15 Duurzaamheidsverslag 2021

Milcobel kiest voor duurzaamheid

Niemand kan er vandaag nog omheen: onze samenleving heeft nood aan een 
duurzaamheidstransitie. Het verminderen van broeikasgassen, de nood aan 
hernieuwbare energie, het beschermen van de biodiversiteit, het zorgzaam omspringen 
met water, de beweging naar een circulaire economie, minder en duurzamere 
verpakking, gezonde voeding, een fair inkomen voor boeren,… Allemaal uitdagingen 
die ook Milcobel aanbelangen en waar we onze verantwoordelijkheid in willen nemen. 
Onze klanten verwachten dit ook van ons.  

Milcobel en de SDG’s

Ook de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de United Nations (SDG’s) vormen voor Milcobel 
een duurzaamheidskompas. Ze omvatten alle aspecten van duurzame ontwikkeling. De 
verschillende business units van Milcobel ondernamen de afgelopen jaren in het kader van 
het “Voka Charter Duurzaam Ondernemen” (VCDO) al talrijke acties die bijdragen aan alle 17 
SDG’s. Daarvoor ontvingen we in 2020 en 2021 het UNITAR-certificaat “SDG Pioneer” van CIFAL 
Flanders – UNITAR (United Nations Institute for Training and Research).
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Coöperatief ondernemen in harmonie met de 
samenleving 

Van melkveebedrijf tot consument, Milcobel kijkt naar duurzaamheid doorheen de 
hele waardeketen. Bij de start van ons nieuwe duurzaamheidsverhaal maakten we een 
analyse op van waar we anno 2020 stonden. Tevens maakten we een analyse van de 
markttrends en de verwachtingen van onze klanten, leden en consumenten. Op basis 
daarvan stelden we een materialiteitsmatrix op, die de basis vormt voor de pijlers 
waarop we verder bouwen. 

De connectie tussen boer en bord

Milcobel biedt de consument lekkere, kwalitatieve én duurzame producten met een rechtstreekse 
link naar de boer. Als coöperatie vinden we het belangrijk om de connectie tussen boer en 
consument in de kijker te zetten. Met onze eigen merkenkaas maar ook met onze kwaliteitsvolle 
private label kaas willen we bewustzijn creëren voor lokale en duurzame zuivel. Kaas komt niet 
zomaar ‘uit de supermarkt’. Respect voor de landbouwer en het voedsel dat ze voortbrengen 
is belangrijk in de bereidheid van de consument en de retailer om een correcte prijs voor het 
product te betalen.  

Onze duurzaamheidsvisie

Melkveebedrijven Andere 
leveranciers

Zuivelproductie

Klanten

Consumenten
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Onze duurzaamheidsvisie en -strategie

Onze duurzaamheidsvisie bouwt verder op de purpose van Milcobel, die luidt als 
volgt: “We streven naar een Belgische melkveehouderij en zuivelcoöperatie die 
duurzaam onderneemt in harmonie met de samenleving. Die hiervoor fair beloond en 
gewaardeerd wordt. Lokaal en internationaal.”

Onze duurzaamheidsvisie

Coöperatief ondernemen in harmonie met de samenleving is voor Milcobel gebouwd 
op drie pijlers: 

• Het uitbouwen van een duurzame zuivelcoöperatie: De zuivelcoöperatie van 
de toekomst heeft een zo laag mogelijk haalbare klimaat- en milieu impact, is 
veerkrachtig en zet in op innovatie.

• De bewuste keuze voor een duurzame bedrijfsvoering: In de productiesites van 
Milcobel moeten  efficiënte en milieuvriendelijke productieprocessen centraal staan, 
en duurzaamheid zal geïntegreerd worden in beheerprocessen zoals aankoop. Ons 
productgamma willen we stapsgewijs verduurzamen, van de kwaliteit van het product 
tot slimme productverpakkingen.

• Met oog voor mens en maatschappij: Zowel met onze klanten, onze medewerkers 
als met stakeholders in de keten willen we duurzame partnerships aangaan. 

Coöperatief ondernemen in harmonie met de samenleving

Coöperatief 
Het coöperatief model is  
het fundament van Milcobel. 
Daarenboven geloven wij in 
constructieve samenwerking 
(coöperatie) tussen alle 
stakeholders.

Harmonie 
Harmonie betekent oog hebben 
voor de volledige keten, respect 
hebben voor de standpunten 
van de verschillende stake- 
holders en het streven naar  
een gemeenschappelijk doel.

Ondernemen 
De boer is in essentie een 
ondernemer, die belang hecht 
aan initiatief en degelijke be-
drijfsvoering. Ook voor Milco-
bel is concurrentieel vermogen 
essentieel. Ondernemerschap 
is ook een essentiële kwaliteit 
van onze medewerkers.

Samenleven 
Niet enkel milieu en omgeving 
spelen een belangrijke rol, maar 
ook de mens en de samen-
leving waarbinnen Milcobel 
opereert. Onze visie vestigt de 
aandacht op de belangrijkste 
thema’s en trends, opgedeeld 
in verschillende pijlers. 
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Onze duurzaamheidspijlers

Binnen iedere pijler formuleerden we telkens drie thematische domeinen met 
daarbinnen een aantal ambities, in samenwerking met de Coöperatieve werkgroep 
Duurzaamheid (met actieve deelname van onze leden), met het senior management 
team en een vertegenwoordiging van onze medewerkers. In de volgende jaren zullen 
we deze ambities ook doorvertalen naar concrete doelstellingen, acties en KPI’s. We 
gaan daarbij gefaseerd te werk, en bepalen onze ambities voor de korte, middellange 
en lange termijn. We vinden het belangrijk om deze oefening samen te doen met onze 
melkveehouders en onze medewerkers zodat we komen tot een strategie en actieplan 
die door de hele coöperatie en organisatie worden gedragen en ondersteund. 

Een duurzame 
zuivelcoöperatie

Een duurzame 
bedrijfsvoering

Mens en  
maatschappij

Landbouw als deel  
van de oplossing

Focus op effeciënte 
productie

Met aandacht voor 
onze werknemers

Een veerkrachtige 
coöperatie

Governance 
versterken

Met duurzame 
klantrelatie

Ruimte voor innovatie  
in de landbouw

Onze producten 
verduurzamen

In samenwerking  
met de keten

Een duurzame 
zuivelcoöperatie

Een duurzame 
bedrijfsvoering

Mens en  
maatschappij
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Gedragenheid creëren met ons team

Om onze duurzaamheidstrategie verder vorm te geven en uit te rollen, is het belangrijk 
hiervoor gedragenheid te creëren, zowel bij de leden van de coöperatie als bij de 
medewerkers intern. 

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen aansluiten bij de Coöperatieve 
Werkgroep Duurzaamheid, die ca. 5x per jaar samenkomt en waar de meest actuele 
duurzaamheidstopics op de agenda staan. Deze werkgroep koppelt conclusies of 
standpunten steeds terug naar de Raad van Bestuur, waarin melkveehouders uit alle 
regio’s van het land vertegenwoordigd zijn. 

Voor de productiesites bewaakt duurzaamheidsmanager Ruben Puype de verdere 
uitwerking en opvolging van het duurzaamheidsplan. Samen met het senior 
management en met relevante collega’s en werkgroepen wordt besproken wat 
prioritaire ambities en opportuniteiten voor Milcobel zijn op vlak van duurzaam 
ondernemen. Tegen het najaar van 2022 zal dit plan op tafel liggen.

Als de wind van richting draait...
... dan kan je windschermen plaatsen of windmolens bouwen. 
Zowel management als medewerkers zijn overtuigd dat 
duurzaamheid opportuniteiten biedt en integraal deel moet 
uitmaken van onze bedrijfsstrategie en van ieders taak. We 
gaan er samen voor.

Ruben Puype  
Duurzaamheidsmanager Milcobel
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We hanteren een pragmatische aanpak samen 
met onze stakeholders

Het is de sterkte van de coöperatie dat we denken op lange termijn, ook rond 
duurzaamheid. Maatschappelijke wijzigingen zijn een realiteit, daar moeten we 
pragmatisch op inspelen en kansen rond creëren. Naast onze interne stakeholders, 
spelen ook onze externe stakeholders hierin een belangrijke rol. 

Klanten: samen met onze klanten kijken we hoe we hun duurzaamheidsdoelstellingen 
kunnen ondersteunen. Of het nu gaat om duurzame verpakkingen, het vermijden van 
voedselverspilling, of duurzame projecten die onze boeren ten goede komen.

Onderzoeksinstellingen: Milcobel werkt samen met o.a. ILVO, Vlaio en Flanders’ Food 
om onderzoek rond een duurzame melkveehouderij te stimuleren en in de praktijk om te 
zetten bij onze leden-melkveehouders. 

In 2019 sloegen Milcobel en de Universiteit Gent de handen in elkaar en richtten de 
Milcobel Leerstoel Zuivelonderzoek op. De onderzoeksdoelstellingen van deze leerstoel 
bevatten onder meer het verkrijgen van inzicht in het gedrag van melkeiwitten om hun 
huidige en toekomstige toepassingen in de zuivelsector te verbreden. De leerstoel 
bevordert zo fundamenteel academisch onderzoek en bouwt een solide basis voor 
product- en procesinnovaties in de zuivelindustrie.

Leveranciers: We hebben als Milcobel de ambitie om verder te kijken dan het puur 
transactionele aspect, en om écht in dialoog en partnerschap te gaan met onze 
leveranciers, om zo samen onze gezamenlijke visies te realiseren.

Productpartners: Lekkere lokale producten en de connectie tussen boeren, producten en 
consumenten vinden we belangrijk bij Milcobel. Onze partnerschappen met de abdijen van 
Westmalle en Averbode en de samenwerking met Héritage 1466 (Herve) kaderen hierin. 

Beleidsmakers: Milcobel gaat in gesprek met beleidsmakers over het 
toekomstperspectief van (jonge) landbouwers. De landbouw staat vandaag sterk onder 
druk en steeds meer boeren stoppen ermee. Het is nochtans een noodzaak voor onze 
eigen voedselvoorziening om de stiel aantrekkelijk te houden voor jonge melkveehouders. 

Sectorfederaties: Milcobel onderhoudt een constructieve dialoog met sectorfederaties 
zoals Boerenbond en ABS (Algemeen Boerensyndicaat). Milcobel is daarenboven actief in 
belangrijke organisaties zoals BCZ (Belgische Confederatie Zuivel), Fevia (Federatie voor de 
Belgische voedingsindustrie) en VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserij Marketing).  
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We streven naar het realiseren van een zuivelcoöperatie die duurzaam werkt in harmonie 
met de samenleving. Als organisatie in volle transitie hebben we reeds een aantal 
doelstellingen bepaald en blikken we terug op een hele reeks realisaties in 2021. We 
streven op korte termijn naar een verdere inbedding van duurzaamheid in de algemene 
bedrijfsstrategie en op lange termijn naar een volledige integratie van duurzaam denken 
in onze dagelijkse werking en onze volledige waardeketen.

Om de transitie naar duurzame zuivel te maken, moeten we de verschillende 
perspectieven uit onze waardeketen meenemen en elke schakel verbinden.

Ruben Puype - duurzaamheidsmanager Milcobel

Onze realisaties
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1 Een duurzame zuivelcoöperatie

1.1 Landbouw als deel van de oplossing

De uitdagingen waarvoor Milcobel en haar melkveehouders staan, zijn niet de minste. 
We geloven er sterk in dat de melkveehouderij een deel van de oplossing vormt. 
We willen onze leden inspireren en samen zoeken naar haalbare initiatieven om onze 
klimaat- en milieu- impact te verlagen, een veerkrachtige coöperatie uit te bouwen en 
proactief in te zetten op innovatie in de landbouw. Ecologie en economie gaan daarbij 
hand in hand.

Als toonaangevende zuivelcoöperatie in België, met een sterke exportpositie, kunnen 
we mee het verschil maken. Daarom hechten we veel belang aan het meten en kenbaar 
maken van de duurzaamheidsinspanningen van de Milcobel melkveehouders. 

In 2014 werd gestart met de duurzaamheidsmonitoring van de Belgische Confederatie 
Zuivel (BCZ), die over de jaren heen door Milcobel zelf verdiept werd en waarbij elke 
melkveehouder een individuele duurzaamheidsscore ontvangt.  

In 2021 koppelde Milcobel een premie aan deze duurzaamheidsscore, als incentive om 
meer op duurzaamheidsthema’s in te zetten, zoals dierenwelzijn, gezondheid, energie, 
milieu, voeding, water en bodem en sociale verantwoordelijkheid. In 2021 haalden 
Milcobel melkveehouders een gemiddelde score van 78 op 100. Hierbij is er een sterke 
stijging te merken van het aantal leden die hoge scores bereiken (+86) en een daling 
van het aantal leden met scores lager dan 70.  Met dit gemiddelde scoren de Milcobel 
leden sterk boven het Belgische gemiddelde in de sector. We willen al onze 
melkveehouders aanmoedigen om vooruitgang te boeken, op de voor hen meest 
impactvolle manier, elk op maat van het eigen melkveebedrijf.

De gemiddelde Milcobel melkveehouders scoort hoog in de jaarlijkse duurzaamheidsbevraging.
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1.2 Een veerkrachtige coöperatie

Als coöperatie zijn we een bijzondere ondernemingsvorm, die niet louter op winst gedreven 
is. Alle inkomsten vloeien terug naar leden-leveraars, met als doel hen een fair inkomen te 
bezorgen. We willen boeren met elkaar, met het bedrijf en met de burger verbinden. 

Onze melkveehouders zijn vertegenwoordigd door de Coöperatieraad en de Raad 
van Bestuur. Er zijn 9 ledenkringen die elk een geografische regio vertegenwoordigen.  
Onze jongste boeren verenigen zich in de Jongerenkring. Alle ledenkringen komen 
op regelmatige basis samen. De Raad van bestuur toetst beslissingen af bij de 
coöperatieraad, die terugkoppelt naar de ledenkringbesturen en er een advies voor de 
Raad van Bestuur van maakt. 

Milcobel staat voor dialoog, transparantie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Wij 
willen dat alle schakels van de zuivelketen betrokken zijn, van melkophaling op de 
boerderij, over productie tot commercialisatie bij de klant. We geloven in sterke 
partnerships en duurzame (klanten)relaties in alle kanalen. 

Als coöperatie zijn we een bijzondere 
ondernemingsvorm ... 
die niet enkel haar winst volledig uitkeert aan haar leden, maar ook al meer 
dan 100 jaar dicht bij de maatschappij staat. We willen boeren verbinden, 
met elkaar en met de gemeenschap,  en vanuit het lokale verhaal producten 
maken die over de hele wereld gesmaakt worden.

Kathleen De Smedt 
Corporate Affairs & Communication manager
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1.2.1 Onze structuur

1.2.2 Een viervoudige relatie met onze leden

1.3 Ruimte voor Innovatie in de landbouw

Sinds december 2014 steunt Milcobel het wetenschappelijk onderzoek van het ILVO 
naar duurzame landbouwtechnieken, zowel via het geven van financiële steun, als via 
actieve deelname van onze leden melkveehouders aan pilootprojecten.

Coöperatie

Coöperatieraad
Ledenkring-bestuur
Algemene vergadering ledenkringen
9 ledenkringen + jongerenkring
Leden-leveraars

Raad van bestuur Milcobel
6 interne + 3 externe bestuurders

CEO + Senior Leadership Team

Onderneming

YSCOPremium
Ingredients

Corporate Support Functions
HR, Milk & Farms, ICT, Procurement, Legal, Finance,  

QESH, Communications & sustainability

Consumer 
Products

100% 
Algemene vergadering Milcobel

Doel
Samen werken aan een duurzame 
melkveesector en zuivelindustrie  

in België

Aandeelhouderschap
Gecreëerde meerwaarde vloeit  
terug naar de melkveehouders

Governance
Sterke verbondenheid, inspraak  

en dialoog met de boeren

Transactie
Streven naar een duurzame afzet  
van melk en een eerlijke melkprijs 

 in volle transparantie
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Via onze samenwerking kunnen we 
samen met Milcobel 
 – en hun coöperanten/melkveehouders –relevante 
onderzoeksprojecten opzetten en uittesten. Milcobel vervult 
in deze een co-creatieve voortrekkersrol.

Joris Relaes 
Administrateur generaal ILVO
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1.3.1 Milcobel pioniert in ILVO onderzoeksprojecten

Met de ondertekening van een 
samenwerkingsovereenkomst sloegen het Instituut 
voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
(ILVO) en Milcobel de handen in elkaar om de 
melkveehouderij een pak veerkrachtiger te maken. 
Het is de bedoeling om via een intensievere 
samenwerking wetenschappelijk onderzoek rond 
melkvee en klimaat te versnellen en dit ook sneller 
om te zetten in de praktijk. Milcobel neemt deel 
aan de volgende projecten:

JONGLEVEN: Levensproductie van melkvee 
verbeteren door een optimalisatie van de voeding 
en het management van jongvee in Vlaanderen.

KLIMREK: Klimrek geeft de 
landbouwers handvaten om 
klimaatmaatregelen effectief te 
implementeren op het bedrijf. 
Op bedrijfsniveau wordt een 
klimaatgericht verduurzamingstraject opgestart 
met een klimaatconsulent waarbij rekening wordt 
gehouden met de haalbaarheid van maatregelen 
voor de specifieke landbouwer en de impact van 
deze maatregelen op ecologisch én economisch vlak.

EKOPTI:  Het VLAIO-project EKOPTI heeft als doel 
het verfijnen van de eiwit- en fosforvoorziening 
in de rundveevoeding zodat het voedereiwit 
meer efficiënt benut kan worden. Op deze 
manier wordt getracht stikstof- en fosfaatexcreties 
én ammoniakemissies naar het milieu op een 
economische en ecologische manier te beperken.

GRASTECH: Precisieveeteelt hanteert 
technologieën om bijvoorbeeld 
broeikasgasemissies aan te pakken bij grazende 

runderen: in welke mate kunnen we met behulp 
van sensoren en precisielandbouwtechnieken de 
methaanemissie van grazende koeien in de wei in 
kaart brengen, en deze vervolgens verminderen 
door ingrepen in het management.

DjustConnect: DjustConnect voorziet een digitale 
infrastructuur voor het veilig delen van data 
gerelateerd aan landbouw. Het DjustConnect 
project is een EFRO project in samenwerking met 
Milcobel, ILVO, de Boerenbond, CRV en DGZ.

HappyCliMi: Het project HappyCliMi wil op 
korte en middellange termijn voederstrategieën 
aanbieden die het convenant enterische emissies 
ondersteunen.  In een eerder onderzoek ontdekte 
men dat het toevoegen van bierdraf in combinatie 
met koolzaadschroot een bacteriële werking heeft 
op de methaanuitstoot van de koe. HappyCliMi is 
een vervolgtraject hierop en onderzoekt waarom 
dit effect optreedt en gaat na of er nog andere 
nevenstromen beschikbaar zijn die eveneens in 
het rantsoen kunnen opgenomen worden met 
methaanuitstootreductie tot gevolg.

KLIMGRAS: Het doel is om het gebruik 
van meer persistente en droogtetolerante 
grassoorten (rietwenkgras, Engels raaigras en 
Festulolium), al dan niet in combinatie met klaver, 
haalbaar en inpasbaar te maken in de lokale 
melkveerantsoenen. Duurzame graslanduitbating 
streeft niet alleen naar klimaatadaptatie, maar 
ook naar klimaatmitigaties, namelijk door 
bodemkoolstofopslag of -behoud, door de 
stikstofbemesting te beperken en door een hoge 
verteerbaarheid na te streven.

Scan de QR Code
en bekijk het interview met Directeur Milk & 
Farms, Tom Schiettecat, die uitlegt waarom 
DjustConnect interessant is voor onze 
melkveehouders.
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1.3.2 Wist je dat….  Enkele realisaties van onze leden op een rijtje

2/3
neemt maatregelen om energieverbruik te reduceren

77%
investeert in alternatieve waterbronnen

90%
investeert in langleefbaarheid van hun melkvee

75%
neemt maatregelen rond erosiecontrole en verbetering 
van grondwaterkwaliteit

78%
gebruikt nevenproducten uit de voedingsindustrie als veevoeder

63%
investeert in biodiversiteit vb. beschermen van zwaluwnesten

Meer dan 50%
creëert eigen hernieuwbare energie
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Een premie voor boeren die inzetten op duurzaamheid

Milcobel moedigt alle melkveehouders aan tot duurzamere praktijken, elk op hun eigen 
tempo en naar eigen vermogen. In 2014 startte een duurzaamheidstraject met de leden van 
de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ). Er werd een duurzaamheidsmonitor opgesteld, een 
vragenlijst rond duurzame praktijken die elke drie jaar aan de melkveehouders wordt voorgelegd 
tijdens de IKM-audit. In 2019 werd door Milcobel besloten de bevraging jaarlijks uit te voeren 
- voor een betere opvolging – en in 2020 introduceerde Milcobel een individuele score per 
melkveehouder. Daaruit bleek dat de melkveehouders van Milcobel beter scoren dan het 
gemiddelde van de Belgische zuivelsector en die trend zette zich ook in 2021 door. Wie goed 
scoort rond thema’s zoals dierenwelzijn, energie, milieu, dierenvoeding, klimaat, water & bodem 
en sociale verantwoordelijkheid, ontvangt hiervoor een premie. De premie die Milcobel de 
boeren uitbetaalde voor hun duurzaamheidsinspanningen bedroeg tot 0,5 euro/100 liter in 2021. 
Deze wordt in 2022 verdubbeld tot 1,00 euro/100 liter. Een extern controleorgaan, MCC, voert 
steekproefsgewijs willekeurige onafhankelijke controles uit. 

We zoeken mee naar antwoorden... 
...voor de uitdagingen die op ons afkomen. We ambiëren met 
de sector mee te kijken en actief te participeren vanuit onze 
centrale positie in de keten.

Tom Schiettecat  
Director Milk & Farms
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Carbon Farming met Claire komt ten goede 
van lokale boeren

In 2021 lanceerde Milcobel als eerste onderneming 
een samenwerking met startup Claire, wat staat 
voor Clean Air. Via Claire kan Milcobel een deel 
van haar CO2-uitstoot compenseren via Belgische 

duurzame landbouwprojecten, onder meer door carbon farming bij lokale landbouwers. 
Landbouwers die aan carbon farming doen, gaan bewust op een andere manier aan 
de slag met hun weilanden en akkers zodat er meer koolstof in de bodem opgeslagen 
wordt. Bedrijven kunnen via Claire koolstofcredits aankopen en zo duurzame projecten 
bij lokale landbouwers steunen. Milcobel hoopt hiermee carbon farming in België een 
boost te geven en meer bedrijven warm te maken om lokale duurzaamheidsprojecten 
bij onze boeren te ondersteunen. 2021. Deze wordt in 2022 verdubbeld tot 1,00 
euro/100 liter. Een extern controleorgaan, MCC, voert steekproefsgewijs willekeurige 
onafhankelijke controles uit. 

Tijdens ons traject...
... van CO2-neutrale Brugge Kaas onderzochten we reeds de 
mogelijkheden om een deel van de CO2 via lokale projecten 
te compenseren. Zo maken we de cirkel rond.

Nils van Dam 
CEO
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Kris en Ginny zijn ...
...één van de pioniers die met Claire in zee zijn 
gegaan en op hun melkveebedrijf aan Carbon 
Farming doen.
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2 Een duurzame bedrijfsvoering

Een organisatie als Milcobel heeft uiteraard een grote impact op het milieu. De 
zuivelverwerking is een energie- en warmte-intensieve industrie, waar de hoogste 
kwaliteitsstandaarden dienen gehanteerd te worden. Onze mensen in de productie 
en verwerkingslocaties in Moorslede, Langemark, Kallo, Halen, Brugge, Barchon en 
Argentan (Fr.) spannen zich dagelijks in om juiste keuzes te maken. We streven naar 
continue verbeteringen gericht op het maximaal recupereren van water, het circulair 
gebruik van warmtestromen en focussen op duurzame productkeuzes waardoor 
we afvalstromen kunnen vermijden en reduceren. We bewaken de kwaliteit van 
onze producten vanuit een ‘best-in-class’-houding en zetten ons onderzoeks- en 
innovatienetwerk in.

2.1 Focus op een doorgedreven efficiënte productie

2.1.1 Onze besparingen in water en energie

48% van proceswater gewonnen  
uit melk

23% verbetering in  
energie-efficiëntie op 5 jaar

+40% meer waterhergebruik  
op 5 jaar tijd

2/3 productiesites gebruiken  
een WKK om electriciteit en stoom  

te produceren

+21% meer waterefficiëntie  
op 5 jaar tijd

State-of-the-art warmtenet  
in Langemark om proceswater op  

te warmen - circulariteit

0% gebruik van grondwater Continue verbeteren via Vlaamse 
Energie Beleids Overeenkomst (EBO)

Water Energie
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Efficiënt watergebruik en maximaal hergebruik

Onze waterbehoefte is groot en daarom is verantwoord watergebruik een absolute prioriteit 
in onze zuivelverwerkingslocaties. Het zwaartepunt van onze waterbehoefte ligt in de 
reinigingsactiviteiten: RMO’s (Rijdende melkontvangst), tanks, leidingen, procesinstallaties,… 

Al onze melkverwerkende productiesites beschikken over waterzuiveringsinstallaties, en ongeveer 
de helft van de totale waterbehoefte in onze fabrieken bestaat uit water dat vanuit de inkomende 
melk gerecupereerd wordt. We gebruiken geen grondwater en houden dit ook zo aangezien 
sommige van onze sites in risicogebieden voor waterschaarste liggen.

Melk is onze basisgrondstof. Melk bestaat hoofdzakelijk uit water, waardoor we ook maximaal 
inzetten op het recupereren van deze waterbron. Voor bijna de helft van onze waterconsumptie 
kunnen we gebruikmaken van recuperatiewater uit melk. Dat doen we: 

• door het indampen van melk tijdens de melkpoederproductie in Langemark en Kallo,

• door het filteren van de wei (van de kaasproductie) via omgekeerde osmose in Moorslede  
en Langemark.

In navolging van Langemark werd ook in onze site te Kallo een RO-polisher geplaatst (Reversed 
Osmosis) waarmee we dit gerecupereerde water opwaarderen tot drinkwaterkwaliteit. Hiermee 
realiseren we in Kallo een besparing van 100 Olympische zwembaden aan leidingwater. Ook 
voor de toekomst hebben we de ambitie om nog minder afhankelijk te worden van leidingwater. 
Daarom willen we tegen 2030 in Langemark afvalwater volledig tot drinkwaterkwaliteit opzuiveren 
en het aandeel leidingwater tot een minimum beperken.

Beeld aanleveren
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2.1.2 Duurzame transformatie van ons RMO-wagenpark

Ook voor onze transporten gaan we op zoek naar de meest duurzame oplossingen 
en puren hierbij uit een waaier aan initiatieven  rond het zo energie-efficiënt mogelijk 
organiseren van onze melkophaling en distributieketen. Zo is ons brandstofverbruik per 
1000 l melk sinds 2016 gedaald met 31%. En al onze RMO’s (Rijdende Melkontvangst) 
voldoen aan de strengste EuroNorm.

In 2021 heeft het departement Milk & Farms samen met het Aankoopteam het RMO-
wagenpark gedeeltelijk vernieuwd, met als resultaat: aanzienlijke besparingen, een 
betere duurzaamheid en meer comfort en veiligheid voor onze chauffeurs. Begin april 
2021 tekende Milcobel ook een contract ter vervanging van de opleggers. 

De nieuwe opleggers 
zullen 2 ton lichter wegen
waardoor we per rit 2.000 liter meer 
kunnen ophalen. De melk wordt elektrisch 
opgepompt, dus niet meer via de 
dieselmotor

Karine De Wachter 
Aankoopverantwoordelijke
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Youssef Raiss, Transport en Planning manager:  
onze nieuwe RMO’s bieden heel wat voordelen

“Het grootste voordeel van deze nieuwe RMO’s is het lichtere gewicht: per rit kunnen we 
ongeveer 2000 liter extra ophalen, zonder overladen te zijn. Zo sparen we dus ritten uit. 
Ook qua rijcomfort is het een hele verbetering. De RMO’s hebben minder tredes, rijden 
heel wat stiller en zijn ergonomischer. Het drie-assensysteem van de oplegger betekent 
minder slijtage op de 2 assen die een kwart van de tijd omhoog staan, dus minder 
weerstand en minder slijtage op de remmen. Dat zien we ook in het verbruik, dat in 
vergelijking met de oude trailers 5 liter per 100 km lager ligt.” 

Maar ook onze melkveehouders merken het verschil. “Vroeger pompten we de melk op 
met een hydraulisch systeem, en moest de motor blijven draaien. Nu profiteren we van 
een vol-elektrisch pompsysteem, en kunnen de wagens stilgelegd worden. De batterij 
laadt automatisch bij tijdens het rijden. Bovendien gaat het pompen veel sneller.“
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2.1.3 Voedselverliezen minimaliseren en nevenstromen valoriseren

Het spreekt voor zich dat een grote onderneming als Milcobel een hele 
reeks afvalstromen genereert en het is voor ons dan ook een prioriteit om de 
restvoedingsstromen en niet-voeding gerelateerde stromen duidelijk in kaart te hebben, 
te monitoren en verbeteren. 

Binnen de voedsel gerelateerde reststroom (food) hanteren we een strategie waarbij we 
maximaal veilige voedingsresten (zoals snijresten) herwerken tot nieuwe producten. Wat 
niet voor 100 procent tot nieuw premium product kan worden herwerkt of een te korte 
houdbaarheidsdatum heeft, maar wel nog perfect te consumeren is, bieden we aan in 
tweede keus kwaliteiten, of verdelen we verder via lokale voedselbanken of   to Go. De 
stromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie worden vervolgens verwerkt 
tot dierenvoeding en pas als allerlaatste optie wordt gekeken naar vergisting. 

Voor niet-voedingsgerelateerde afvalstromen (non-food) gaan we uit van het principe 
vermijden (of verminderen), sorteren, recycleren en als allerlaatste optie verbranden. 
Onze grootste afvalstroom is hierbij het slib van onze waterzuiveringssystemen. Deze 
gaan vandaag naar vergisting. 

Herwerken Preventie

B-kwaliteit, 2Good2Go, voedelbanken Afvalscheiding

Dierenvoerder

Vergisten

Recycleren

Verbranden

Vermijden en verminderen

Food Non-food

Heerlijke kaasdip gemaakt 
van snijresten
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Milcobel en Too Good to Go

Einde mei 2021startte Dupont Cheese een samenwerking met Too Good to Go op om 
kaasoverschotten met korte houdbaarheidsdatum niet verloren te laten gaan. Zo vermijden 
we voedselverspilling en versterken we ons duurzaamheidsengagement. Too Good to Go 
brengt voedselproducenten in contact met consumenten. Via een eenvoudige app vernemen 
buurtbewoners welke overschotten er bij hen in de buurt beschikbaar zijn, gereserveerd en 
opgehaald kunnen worden bij Dupont Cheese. Waarom doet 
Milcobel hieraan mee? Het is onze bedoeling om zo min mogelijk 
kaas verloren te laten gaan. We maken wekelijks een inventaris 
op van producten die een beperkte houdbaarheidsdatum 
hebben en niet via de traditionele kanalen te koop aangeboden 
kunnen worden. Onverpakte kazen kunnen ook verkocht worden 
aan partijen die ze verwerken tot smelt-of fonduekaas. Maar 
bij verpakte kaas zoals brie, geitenkaas en platte kaas ligt dat 
moeilijker. De niet-verkochte volumes bieden we dan aan 
tegen een gereduceerde prijs via Too Good to Go. Zo gaan we 
voedselverspilling tegen.  
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2.1.4 Toepassing van de Kaizen techniek

Een vaak toegepaste methode voor procesverbeteringen is de Kaizen methode. Een 
van oorsprong Japans procedé dat uitgaat van continue verandering en verbetering. 
Het team van Premium Ingredients in Langemark ging met Kaizen aan de slag rond het 
thema ‘scrap’. Eén dag lang namen ploegchefs, lijnverantwoordelijken, operatoren, 
collega’s van kwaliteit en onderhoud, en project managers deel aan een collectieve 
brainstorm. Aan het team werd een aantal vragen voorgelegd zoals: hoe kunnen we 2de 
keus kaas verminderen en hoe kunnen we restkaas beter valoriseren? Met de impact 
en het belang van deze projecten in gedachten analyseerde het team de bestaande 
situatie. Vervolgens gingen de teamleden aan de slag, verzamelden alle ideeën op flip 
charts en bespraken hoe ze één en ander ook écht kunnen verbeteren. Het team trok 
naar de werkvloer om te analyseren wat er praktisch mogelijk was, wat resulteerde in 31 
concrete acties. De voortgang en resultaten van deze acties werden breed en helder aan 
alle medewerkers gecommuniceerd en dit werkte alvast inspirerend, want verschillende 
collega’s brachten daarna spontaan extra ideeën aan. De vlotte kennisuitwisseling 
tussen de verschillende afdelingen was erg leerrijk. Er ontstond spontaan een gevoel 
van verbondenheid en samenhorigheid. En er werd in alle openheid naar de ideeën 
geluisterd. Kortom, iedereen telde mee! Ook andere sites zijn inmiddels met Kaizen 
aan de slag en de betrokken teams wisselen daarbij onderling hun ervaringen uit. Zo 
doorbreken we de silo’s en geven we iedereen een stem in ons streven naar verbetering.

Verbetering werkt het best... 
...als de ideeën van de medewerkers komen. Zij zijn de experts op de 
werkvloer. Dus willen we hen ook maximaal betrekken.

Sven Patteeuw 
Productiemanager
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2.1.5 Slimme productverpakkingen met het oog op reductie, 
recyclage en hergebruik

Consumenten hechten steeds meer belang aan de duurzaamheid van 
productverpakkingen. Milcobel zet de laatste jaren sterk in op acties om verpakkingen 
duurzamer te maken. Voor onze consumentenkaas proberen we zoveel mogelijk 
verpakkingen te vermijden of het gebruik ervan te verminderen. Daarnaast gebruiken 
we bijna uitsluitend recycleerbare verpakkingen. De verpakkingen voor melkpoeder en 
ijscrème kregen een make-over waarbij de hoeveelheden plastiek en karton significant 
werden teruggedrongen.

Verpakking speelt een essentiële rol in het bewaren van zuivelproducten.  Het verlengt 
de houdbaarheid aanzienlijk en beperkt zo sterk voedselverliezen bij de consument. We 
zijn dan ook continu op zoek naar duurzamere verpakkingen die houdbaarheid, smaak 
en kwaliteit blijven garanderen. 

Hierbij zetten we in op vier domeinen die we op maat van de specifieke business unit 
binnen Milcobel uitwerken.  Zo worden ook voor elke business unit op maat bepaalde 
doelstellingen uitgewerkt, gericht op het maken van de grootste positieve impact. 

Reduceer
Naar minder of geen verpakking

Hergebruik
Waar mogelijk

+ Grondstof
Milieuvriendelijkere grondstoffen

Recycleer
Alles in omloop houden
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Onze realisaties: 

• Milcobel Consumer Products
Voor onze Brugge kaas hebben we het gebruik van 
plastiek verpakkingsmateriaal met 25% gereduceerd 
t.o.v. 2019 door aanpassing van de dikte van de 
film. De verpakking is grotendeels recycleerbaar en 
hoofdzakelijk gemaakt uit  bronmateriaal van recyclaat 
met als doelstelling om binnen afzienbare tijd naar 
100% recycleerbare verpakking en 80% recyclaat over te 
stappen voor onze consumentenkaas.

• Milcobel Premium Ingredients
De papieren verpakking voor melkpoeder bevat tot 
9% minder papier en 39% minder plastiek t.o.v. 2019 
door de aanpassing van het aantal gebruikte lagen en 
plastiekgrammages. 

• Ysco
Voor onze ijsjes gebruiken we 25% minder plastiek 
verpakkingsmateriaal in vergelijking met 2019 dankzij het 
aanpassen van de dikte van de folie. We introduceerden 
een nieuw en duurzamer model voor onze 900 ml 
ijsdozen. Deze stapelen efficiënter, waardoor er 10% 
meer dozen op een pallet passen. Dit leidt tot een 
reductie in stockageruimte en efficiënter transport. 
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CO2-neutrale Brugge Kaas

In oktober 2021 lanceerde Milcobel CO2-neutrale Brugge Kaas. Daarmee komen 
we tegemoet aan de groeiende aandacht voor duurzamere producten. Brugge 
Kaas is niet alleen een kwalitatief, lekker en lokaal product, maar gaat nu ook 
bewust voor een lagere ecologische voetafdruk. Mooi, maar wat is dat precies, 
CO2-neutrale kaas? Koeien onderhouden en melken, melk verwerken tot kaas, 
onze producten transporteren en ze verpakken, kost energie. Daarbij komt CO2 
vrij. Via reductie én compensatie verlagen wij onze uitstoot drastisch. Dat doen 
we in 3 stappen: 

• INZICHT: Alles begint met inzicht. In het aantal broeikasgassen (methaan, 
lachgas, CO2) dat wordt uitgestoten, bijvoorbeeld. Niet enkel de emissies 
van de kaasmakerij worden in kaart gebracht. Ook de 
uitstoot van de koe, de boerderij, het melktransport en 
de verpakking worden meegenomen. 

• REDUCEREN: Brugge Kaas wil zijn CO2-voetafdruk 
verminderen. Onze boeren en medewerkers leveren 
daartoe dagelijks de nodige inspanningen. 

• COMPENSEREN: Alle uitstoot vermijden kunnen we 
vandaag niet en dus gaan we de laatste resterende 
CO2-uitstoot compenseren. Daarom ondersteunen we 
een duurzaam windproject in India, in samenwerking 
met CO2logic. CO2logic helpt de CO2-uitstoot 
van bedrijven en organisaties in kaart te brengen 
en mogelijke compensatieprojecten aan te reiken. 
Waarom ook niet compenseren met een project in 
België? Om dit idee te realiseren ging Milcobel alvast 
een partnerschap aan met de startup Claire die ook 
lokale carbon farming projecten in België realiseert.
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We focusten het voorbije jaar op...
...het optimaliseren van onze finance afdeling. Dankzij 
de inspanningen van het finance team in combinatie 
met het implementeren van een nieuw systeem, 
hebben we nu elke maand een snelle en accurate 
rapportage van onze financiële resultaten, die tot 60% 
sneller wordt opgeleverd. Een mooi voorbeeld van 
het teamwork dat finance, IT en de business teams 
collectief gerealiseerd hebben.

Pierre Stevens 
CFO
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2.2 Het versterken van de interne governance

Als grote speler binnen de nationale en internationale zuivelverwerkingsindustrie dragen 
we de verantwoordelijkheid om verantwoord en correct bedrijfsbeheer uit te dragen 
in de brede zin van het woord. Dit gaat van het voldoen aan de algemene regelgeving 
die geldt op vlak van proces, product en bedrijfsbeheer, maar evenzeer over hoe we 
verantwoordelijkheid nemen in ons ketenbeheer. Dit kadert binnen de strategie van 
Milcobel om een organisatie uit te bouwen die performant, solide en efficiënt is. 

Onze beheersstructuren moeten eenvoudig en professioneel zijn, en ons toelaten om 
snel te handelen wanneer de markt dat verlangt of de situatie dat vereist. Voldoen 
aan regels en normen is voor Milcobel een minimumvereiste. Waar we onmiddellijke 
mogelijkheden zien, leggen we de lat hoger, waar we groeikansen zien, hanteren we 
verbeterprogramma’s om lean te werken. Enerzijds kijken we hierbij hoe we onze interne 
processen kunnen verbeteren. Anderzijds onderzoeken we ook hoe digitalisering ervoor 
kan zorgen dat we beter kunnen werken, rapporteren én kosten kunnen besparen. 
Waar we intern voor staan, moeten we ook extern uitdragen. Daarom bekijken we ook 
onze procedures binnen ons aankoopbeleid. Onze leveranciers en hieraan verbonden 
stakeholders zijn een belangrijke partner in het streven naar universele waarden die het 
welzijn voor mensen bevorderen en de negatieve impact op het milieu matigen. In 2021 
zijn we dan ook een stap verder gegaan in dit proces en stelden een Code of Conduct 
op. Die Code of Conduct zullen alle leveranciers in 2022 ontvangen, met de vraag om 
deze te onderschrijven. Hiermee bevestigen ze dat onze standaard inzake duurzaam 
zakendoen gerespecteerd wordt. Deze gedragscode beschrijft de verwachtingen 
waaraan onze leveranciers moeten voldoen met betrekking tot: 

• integriteit en bedrijfsvoering, 

• ethisch gedrag, 

• het respecteren van wetten en voorschriften, 

• respect voor de mensenrechten, 

• het beheren van milieu impact, 

• gezondheid en veiligheid, 

• kwaliteit en deugdelijk bestuur. 

Onze belangrijkste aankoopcategorieën zijn, naast uiteraard onze basisgrondstof melk, onze 
verpakkingen en grondstoffen zoals plantaardige vetten en suiker. In de loop van 2022 en 
2023 werken onze aankoopteams verder aan het beheren van de aanvoerketen, binnen een 
ondersteuningsproject aangeboden door Fevia en in samenwerking met de KULeuven.  
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2.3 Onze producten verduurzamen

Consumenten staan meer dan ooit stil bij wat ze eten en waar het vandaan 
komt. Daarnaast stellen ze ook duidelijke verwachtingen ten opzichte van de 
verantwoorde keuzes die we als producent van zuivelproducten maken. Kwaliteit en 
voedselveiligheid zijn de topprioriteit bij Milcobel. Hoog kwalitatieve eindproducten, 
diensten en processen zijn bij ons ingebouwd in doelstellingen en mentaliteit. En dit 
begint bij onze belangrijkste grondstof: Onze Melk! Hoe realiseren we dit? 

• Totale ketenbewaking
Bij Milcobel streven we naar een totale ketenbewaking, van gras tot afgewerkt product. 
Om bij alle melkveehouders de melk binnen de wettelijke termijn en op een optimale 
manier op te halen, zetten we dagelijks 18 melkophaalwagens in. Deze vrachtwagens 
zijn uitgerust met een bemonsteringsapparaat en een geïnformatiseerd datasysteem 
voor liters en leveranciersregistratie. Zo is volledige traceerbaarheid te allen tijde 
gegarandeerd. Onze melkophalers hebben allemaal een opleiding gevolgd onder 
de bevoegdheid van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen) en beschikken over een vergunning als melkophaler. 

• Op het melkveebedrijf
Elke melklevering is onderworpen aan de wettelijke kwaliteitsreglementering. De 
officiële kwaliteitsbepalingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria 
en alle met Milcobel verbonden melkveehouders zijn IKM-gecertificeerd (Integrale 
Kwaliteitszorg Melk). 

• In melkverwerking en productie
Melk verwerken we in onze eigen state-of-the-art fabrieken. Alle Milcobel fabrieken 
werkten in 2021 volgens het Milcobel QAS (quality assurance systeem) en het Milcobel 
ACS (auto-controlesysteem),  gevalideerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen). Onze sites beschikken over een GFSI certificatie (IFS/
BRC) en onze producten beantwoorden aan de strengste normen. 

• Certificatie
Milcobel is aangesloten bij Sedex en Ecovadis als onafhankelijke ratingbureaus. Milcobel 
behaalde bij Ecovadis één maal een bronzen en twee maal een zilveren medaille. 
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Onze ‘R&D Tribe’

Sinds 2020 werken de collega’s van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) in de business units 
waarvoor ze onderzoek verrichten. Maar samenwerken en kennis delen over de Business Units 
heen, blijft natuurlijk belangrijk. Dat doen ze in de ‘R&D Tribe’, het overkoepelend innovatieteam. 
Deze ‘R&D Tribe’ is een doorsnede van alle Onderzoeks- en Ontwikkelingsmedewerkers uit de 3 
Business Units. We bundelen onze krachten, maken elkaar slimmer en stimuleren de innovatie bij 
Milcobel. We gaan enerzijds na welke weg we moeten bewandelen om die innovaties te kunnen 
realiseren. Anderzijds is het onze taak om technologische innovatie in brede zin op te volgen: wat 
speelt er binnen de voedings- en zuivelsector inzake innovatie? En wat mogen we verwachten 
binnen 10 jaar? Onze ambitie hierbij is om ons huidige ‘best-in-class’ – niveau te versterken. Om 
dit te bereiken gaan we ook partnerschappen aan met klanten, onderzoeksinstellingen etc.

We kiezen ervoor om expert te zijn...
... in welgekozen, strategisch belangrijke domeinen, waar we onze 
positie willen behouden of versterken.

Michel Thys 
R&D manager Milcobel Premium Ingredients
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3 Mens en maatschappij

3.1 Aandacht voor onze medewerkers

Als coöperatieve hechten we het hoogste belang aan de rol van mensen in onze 
volledige waardeketen en het spreekt voor zich dat de rol van onze medewerkers hierin 
cruciaal is. Milcobel vormt met haar kleine 2000 medewerkers een divers team, rijk aan 
talent, cultuur en verscheiden in expertise en ervaring. Onze teams vormen de motor 
achter onze productie en operationele omgevingen. Ze loodsen Milcobel doorheen de 
uitdagende transitie naar de duurzame zuivelcoöperatie van de toekomst. 

We streven hierbij naar een sterke veiligheids- en welzijnscultuur, met gemotiveerde 
en geëngageerde medewerkers. De diversiteit van de maatschappij uit zich in 
onze organisatie, en die omarmen we. We willen kansen creëren voor onze eigen 
medewerkers en dankzij onze sterke waarden en een interessante jobinhoud 
complementair nieuw talent aantrekken. Zo werken we aan de garantie voor een fijne, 
toekomstgerichte job voor elk. 
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3.1.1 Versterken van veiligheidscultuur en welzijn met  
0 arbeidsongevallen als doel 

De veiligheid van onze medewerkers is een kernzorg voor Milcobel. Daarom ontwikkelen 
we een cultuur waar veiligheid en kwaliteit centraal staan. Hiertoe hanteren we in alle 
locaties in België een eigen veiligheidsbeleid. Binnen Milcobel (Moorslede, Brugge, Kallo 
en Langemark) werden Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 
opgericht die mee advies geven over ons veiligheids- en welzijnsbeleid voor de betrokken 
medewerkers op die locaties. Aangezien het merendeel van de huidige ongevallen die bij 
Milcobel voorvallen gedragsgerelateerd zijn, focusten we in 2021 extra op 
gedragsveiligheid. Dit realiseren we door het introduceren en opvolgen van de 9 gouden 
veiligheidsregels. In 2021 fungeerde de site in Kallo als piloot, en in 2022 rollen we het 
programma verder uit naar de andere locaties. Deze aanpak leidde de voorbije jaren tot 
een dalende trend in het aantal ongevallen met werkverlet, maar het kan altijd beter. 

Ons veiligheidsproject kadert in onze ambitie om te 
evolueren van een reactieve aanpak naar een meer mens- 
en systeemgerichte organisatie waarin onze medewerkers 
centraal staan als individu, en waarin ieder proactief 
zijn verantwoordelijkheid opneemt. Een dynamische 
aanpak voor risicobeheer maakt hier ook deel van uit, wat 
inhoudt dat iedereen onveilige situaties kan vaststellen, 
rapporteren en verbeteren. 

Als veiligheidsspecialist ...
...beschouw ik het als een van mijn kerntaken te bouwen aan een 
werkplek waar iedereen graag werkt. Ons streven naar veilig gedrag in 
de ganse organisatie vraagt een mentaliteitsverandering. Wie vanuit 
een welzijnsperspectief naar collega’s kijkt, zal veel spontaner naar 
veiligheidsrisico’s kijken en mee streven naar verbeteringen.

Stef Van Engeland 
Lead Safety Coordinator
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3.1.2 Het Milcobel Huis van Welzijn

Milcobel streeft ernaar om alle medewerkers een gezonde, fijne en hoog performante 
werkcultuur te bieden. Om dit te realiseren, ontwikkelde Milcobel in 2021 haar 
Welzijnsbeleid, visueel voorgesteld als ons Huis van Welzijn. De 4 verdiepingen van 
dit huis stellen de 4 elementen voor die er samen voor zorgen dat onze medewerkers 
veerkrachtig zijn en met plezier komen werken: waarden, gezondheid, talenten en job. 

Net als bij een echt huis, moeten alle verdiepingen van dit Huis van Welzijn goed 
onderhouden worden. Alle verdiepingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar. 

Bovenal moet deze aanpak ertoe leiden dat onze medewerkers mee kunnen groeien 
binnen onze bedrijfsstrategie. We willen onze medewerkers blijven stimuleren en hen 
laten groeien binnen een gezonde cultuur voor lichaam en geest. 

Een indrukwekkende veiligheidsoefening in Kallo 

In het kader van “GO for Zero” werd in Kallo een algemene evacuatie- 
en brandoefening gehouden in coöperatie met de brandweer. 
Daarbij werd een scenario met brandslachtoffers gesimuleerd. Vier 
“gewonde” of opgesloten slachtoffers - uiteraard acteurs - moesten 
door de brandweer bevrijd en geëvacueerd worden. De oefening 
werd met succes uitgevoerd. Daarna hield het team een debriefing 
om mogelijke verbeteringen te bespreken en werden de aanwezige 
brandweerlui beloond met een fel gesmaakt YSCO ijsje! Een oefening 
waar we veel uit leren om onze medewerkers een nog veiligere 
werkplek te bieden.

Arbeidsomstandigheden, functie-inhoud en -vereisten.  
Organisatie, management en leidingJob

Talenten

Gezondheid

Waarden

Vaardigheden en competenties van onze medewerkers

Geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn van onze werknemers

Motivatie van werknemers en hun betrokkenheid bij de Milcobel-waarden
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Sportief met Gusto Sportivo

Bijna 40 voedingsbedrijven zijn aangesloten bij Gusto Sportivo, het sportieve platform 
van de voedingsindustrie. Milcobel is koploper met meer dan 100 aangesloten 
collega’s. In november 2021 namen 16 Milcobel teams deel aan de sportieve challenge 
ten voordele van Rikolto, een initiatief om jongeren een toekomst te bieden in de 
voedingsindustrie. De challenge werd gewonnen door Ysco Sport en dit winnende team 
werd door Rikolto verrast met een mand vol lekkers.

3.1.3 Maak je eigen Melkweg

Met de campagne ‘Maak je eigen Melkweg’ oogt Milcobel op het aantrekken van 
nieuw talent. Met deze slogan wil Milcobel mogelijke kandidaten warm maken voor de 
zuivelindustrie en het rijke aanbod aan functies voor een hele reeks opleidingsniveaus. Om 
de campagne te versterken, brachten enkele collega’s in 2021 inspirerende getuigenissen 
met verhalen van op de werkvloer.

De diversiteit van ons werknemersbestand blijkt onder meer uit de 37 nationaliteiten 
van onze medewerkers. Wat een verrijking! Deze diversiteit brengt ook uitdagingen 
met zich mee en hierbij speelt taal een belangrijke rol. Vanuit onze gedrevenheid om 
inclusief te handelen voorzien we onder andere lessen Nederlands voor anderstaligen. 
We stimuleren onze productiemanagers om met pictogrammen te werken en hanteren 
een code of conduct die onze verwachtingen over een breed scala van afspraken 
samenvat. Zo hebben we een algemeen kader waarnaar we kunnen refereren in geval 
van problemen en scheppen we duidelijkheid over de processen die we volgen in geval 
van inbreuken. Op elke site worden ook specifieke maatregelen getroffen om op maat 
en op basis van de noden van onze teams warme initiatieven op te zetten.
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3.1.4 Onze diversiteit in de kijker

Bij Milcobel dragen we ook gelijkheid en gelijke kansen hoog in het vaandel. Met  
30% vrouwen over de hele organisatie is het van belang dat we oog hebben voor 
onbewuste gender-bias praktijken en waken we erover dat we een beleid voeren dat 
gelijke kansen stimuleert.

Milcobel voert regelmatig een welzijnsenquête uit om te peilen naar het welzijn van de 
medewerkers. De resultaten van deze bevraging vormen een belangrijke indicator, naast 
andere KPI’s interne job-mobiliteit, absenteïsme, en retentie. We gaan in overleg met 
onze medewerkers om voortdurend te blijven verbeteren. 

Vanuit onze HR-diensten besteden we bijzonder veel aandacht aan het welzijn van 
de medewerkers. Onze wellbeing manager werkt heel nauw samen met de lokale 
aanspreekpunten in onze Business Units om kort op de bal te kunnen spelen bij 
problemen, maar bovenal ook om best practices op te pikken en waar mogelijk uit te 
breiden naar andere locaties om zo onze teams te blijven inspireren. 

Onze mensen hebben in 2021 een 
enorme flexibiliteit getoond...
...in een context van corona-onzekerheden en 
vele bewegingen in de zuivelindustrie. De hoge 
aanwezigheidsgraad en positieve omgang met de 
veranderingen die binnen de organisatie werden 
doorgevoerd zijn tekenend voor het engagement van 
onze medewerkers.

Kris Lambrecht 
HR Director
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3.1.5 Verruimen van opleiding en ontwikkeling 

Milcobel wenst de komende jaren sterker in te zetten op het talent van haar 
medewerkers. Het is ons doel om medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van hun vaardigheden, het verbeteren van hun prestaties en het opbouwen van  een  
succesvolle  carrière.  Om  dit  te  kunnen  realiseren,  moeten  we  stilstaan bij de 
manier waarop we leren: 70% van ons leerproces vloeit voort uit ervaring, 20% uit 
feedback & coaching en 10% uit opleiding. Dit  principe  willen  we  ook  toepassen  in  
het  learning  &  development  beleid dat we wensen te ontwikkelen. 

Enerzijds zetten we daarom in op een goede opvolging van onze medewerkers. 
Welke noden hebben ze, uiten ze hun groeiambities, zijn er andere zorgen waar 
we rekening mee moeten houden? We houden vinger aan de pols en via onze 
ontwikkelingsgesprekken tekenen we samen een ontwikkelingspad uit. Hierin kunnen we 
nog veel vooruitgang boeken. Om onze ambitie te versterken, zien we ook een groot 
potentieel in het beschikbaar stellen van een breed scala aan opleidingen.

Een belangrijke stap die we hierin gezet hebben in 2021, is de lancering van het 
Milcobel Leerplatform dat onze medewerkers moet toelaten op een eenvoudige, 
eigentijdse manier opleiding(en) te volgen. Het  Milcobel  Leerplatform  stelt  ons  
in  staat  diverse  opleidingen  aan  te  bieden, te registreren en te rapporteren. 
Intussen hebben we al een interessant aanbod aan soft skills opleidingen (persoonlijke, 
emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden). 
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3.2 Duurzame klantenrelaties met het oog op 
samenwerking met de keten

Milcobel kijkt terug op een lange traditie van zuivelverwerking. Op de globale markt 
spelen er trends die ook bij ons een impact hebben: hoe kijken consumenten naar zuivel 
en duurzame voeding; een verhoogde regulering rond emissies; verhoogde aandacht 
voor dierenwelzijn en watergebruik. Daarnaast is er de druk naar schaalvergroting, de 
druk op prijs, en zo verder. Binnen dit spanningsveld zien we een enorme opportuniteit 
in onze samenwerking met onze B2B klanten en andere stakeholders. Hierbij richten we 
ons op innovatieve partnerschappen die onze duurzaamheidsambities versterken.

Voor al onze Business Units staat klantgerichtheid centraal en elke Business Unit 
definieerde een eigen ambitie. Achter deze ambitie hangt een actieplan om samen met 
de klanten te werken aan een duurzame samenwerking in de brede zin van het woord. 

De ambities van onze Business Units

Milcobel Consumer Products

De onbetwiste leider zijn in kaas in België.

Milcobel Premium Ingredients

De voorkeurspartner zijn voor premium zuivelingrediënten, 
gebaseerd op consistente topkwaliteit en hoge klantgerichtheid.

YSCO

Europa's meest professionele en geprefereerde private label 
partner in ijs zijn.
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3.2.1 Klantenfocus bij Milcobel Premium Ingredients

Als producent moeten we ons de vraag stellen welke rol we willen spelen in de 
maatschappij en hoe we kunnen bijdragen aan het bredere maatschappelijke debat. 
Bijvoorbeeld, door samen met klanten en stakeholders in te zetten op duurzaamheid. 
Samen streven we naar hetzelfde doel. De teams binnen Milcobel Premium Ingredients 
organiseren sinds enkele maanden workshops om ervoor te zorgen dat alle medewerkers 
(bedienden en arbeiders) een beter begrip hebben van de klanten en hun uitdagingen. 
Collega’s uit de sales afdeling leren andere afdelingen wie onze belangrijkste klanten zijn, 
wat zij van ons verwachten en hoe wij met onze service en kwaliteit een verschil kunnen 
maken. Een beter begrip van de klant zorgt ervoor dat iedereen precies weet hoe hij / zij 
kan bijdragen tot het eindresultaat: klantentevredenheid!

Werken aan klantentevredenheid gaat hand in hand met werken aan 
medewerkerstevredenheid. Want blije medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs 
voor het bedrijf. En dat straalt ook af op de klanten.

3.2.2 Trots op onze lokale kaas

In onze partnerschapsbenadering met klanten, benadrukken we ook het lokale aspect van 
onze producten en de oorsprong van de melk uit onze coöperatie. Deze lokale verankering 
is van bijzondere waarde want ze staat garant voor een heerlijke smaak en uitstekende 
kwaliteit. Naast onze alombekend assortiment Brugge Kaas, of onze Nazareth, lanceerden 
we in 2021 ook onze eerste Eigen Bodem Kaas, een echte Belgische Gouda!

We zijn ook trots om onder meer de Abdij van Westmalle, Averbode en Sint-Bernardus 
onder onze partners te kunnen rekenen die dezelfde lokale kwaliteitsuitstraling hebben. 
Ook onze succesvolle samenwerking met Herve Kaas vzw draagt hiertoe bij. Maar ook 
met onze retailpartners werken we samen om duurzaamheidsaspecten en het belang 
van lokale zuivel naar buiten te brengen en positieve impact te maken. 

Scan de QR Code
om het Incolac melkpoeder 
filmpje uit Kaapverdië te zien.
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3.3 In samenwerking met de keten

Dialoog en inspraak zijn de fundamenten van onze coöperatie. 

We connecteren met de sector en met relevante stakeholders en zijn actief lid van heel 
wat organisaties die de belangen van de sector behartigen. Samen met concullega’s 
bespreken we er de belangrijke thema’s die ons allen aanbelangen, en zoeken we naar 
gezamenlijke standpunten en positionering. We zien het als onderdeel van onze missie 
om de sterktes van onze producten, van de zuivelsector en van de melkveehouderij in 
zijn geheel in de aandacht te brengen. 

Met onze klanten gaan we verder dan het puur transactionele. We willen voor hen een 
meerwaarde creëren, en hen helpen om ook hun ambities waar te maken. We evolueren 
van een transactionele relatie naar een waardengedreven samenwerking.

We geloven in dialoog en inspraak van onze leden en geven hen een stem via 
de ledenkringbesturen en coöperatieraad. We willen echter nog meer actief naar 
buiten treden om de band met onze leden melkveehouders te versterken, en om via 
authentieke verhalen van onze leden de sector in een positief daglicht te stellen naar de 
buitenwereld toe. 

We stimuleren ook inspraak van onze medewerkers via Lean workshops in al onze sites. Zij 
helpen ons projecten te identificeren rond efficiëntieverbetering en besparingen in onze 
fabrieken. Daarnaast houden we de vinger aan de pols via onze jaarlijkse welzijnsbevraging.

Tenslotte benadrukken we ook de rol van interne communicatie in het delen van onze 
strategie en onze plannen met onze medewerkers, en van onze visie en realisaties 
rond duurzaamheid. We delen met plezier de realisaties van onze teams en trachten zo 
begrip te creëren voor collega’s uit alle afdelingen, want we geloven in de dragende 
kracht van motivatie en positiviteit. 
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Over dit verslag

Dit is het eerste duurzaamheidsverslag van Milcobel cv. Het omvat een overzicht van 
ons duurzaamheidsbeleid en een greep uit onze realisaties voor het boekjaar 2021. In 
de toekomst zal dit rapport verder worden uitgewerkt en aangevuld met meer data rond 
ambities, concrete KPI’s en behaalde doelstellingen.

Voor vragen over dit verslag kan u contact opnemen met 

Corporate affairs en communicatie:  
Kathleen.de.smedt@milcobel.com

Duurzaamheid:  
Ruben.Puype@milcobel.com
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