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Leeswijzer
In dit document geven wij een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In ons maatschappelijk jaarverslag rapporteren wij
jaarlijks over integratie van MVO middels concrete doelstellingen en de realisatie ervan.
Allereerst treft u de verklaring van de directie aan waarin wordt aangegeven dat men
maatschappelijke verantwoordelijkheid continue aandacht heeft binnen de onderneming met
toepassing van de ISO 26000 richtlijn.
Hoofdstuk 1 bevat een introductie van Dalco Food, ISO 26000, zeven MVO principes en zeven MVO
kernthema’s. In hoofdstuk 2 wordt inzage gegeven in de visie, kernwaarden en gedragsregels.. De
stakeholders (belanghebbenden) worden in hoofdstuk 3 genoemd. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven
hoe Dalco Food invulling geeft aan de 7 principes en de 7 kernthema’s van ISO 26000.
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MVO Zelfverklaring ISO 26000

Ondergetekende,
Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijk Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te
passen bij al haar organisatieonderdelen en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand
van het proces beschreven in NPR 9026 +C1: 2012.
De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000: NPR 9026 +C1:2012 toe te
passen en te borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring
wordt dat minimaal eenmaal per twee jaar onderzocht en beoordeeld.
De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte
keuzes ten aanzien van haar maatschappelijk verantwoordelijkheid op de volgende gebieden.
1.
2.
3.
4.

Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
Identificeren en betrekken van stakeholders.
De zeven MVO-Kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Wij rapporteren jaarlijks over de resultaten van onze maatschappelijke inspanningen in een
maatschappelijk jaarverslag.
Naam organisatie:
Adres:

Dalco Food BV
Sweelinckstraat 8
5344 AE OSS

Mevrouw M. Wagemakers
Algemeen Directeur

Datum en plaats: 13 december 2017, Oss
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1
1.1

Introductie
Dalco Food BV

Dalco Food is een bedrijf dat al meer dan 42 jaar actief is in de voedingsmiddelenindustrie. Dalco ziet
zichzelf als een proteïne specialist die iedereen op een gezonde, verantwoorde, eerlijke en duurzame
wijze wil laten genieten van eetmomenten. Dalco is de partner voor succesvolle nieuwe
foodconcepten en werkzaam op twee locaties:
Dalco Food Oss: (mede)ontwikkelaar en producent van vlees –en vegetarische producten;
Dalco Food Oosterhout: (mede)ontwikkelaar en producent van vegetarische en veganistische
producten.
Het bedrijf is opgericht door Gerard Wagemakers Sr. en de directie is op 1 januari 2013 overgedragen
aan oudste dochter Marian Wagemakers en productiedirecteur Stefan van den Hanenberg. Beiden
mogen zich sinds 1 januari 2014 eigenaar van Dalco Food noemen. Bij Dalco zijn 58 FTE direct en 43
FTE indirect plus een flexibele schil in de vorm van uitzendkrachten van gemiddeld 18 FTE werkzaam.
De kennis en vaardigheden die wij als organisatie hebben opgedaan in het kwaliteitsdomein qua
PDCA-systematiek worden in 2017 meer en meer ingezet ten behoeve van de andere domeinen van
onze onderneming. Concreet: veiligheid, personeel en milieu. En governance in algemene zin. Mede
daartoe is in mei 2017 een Raad van Advies actief geworden die de directie gevraagd en ongevraagd
adviseert en toetst.
1.2

ISO 26000

ISO 26000 is de internationale standaard voor ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van
Organisaties’, afgekort als MVO.
ISO 26000 biedt een integraal denk- en handelingskader om MVO te integreren
in de bedrijfsvoering en in de waardeketen
ISO 26000 is géén extra managementsysteem en bevat géén eisen waar tegen gecertificeerd kan
worden. Het bevat geen saaie checklijsten die men moet aanvinken om scores te halen.
De richtlijn stimuleert ambitie voor MVO, eigen onderscheidend vermogen en biedt ruimte voor
maatwerk.
ISO 26000 wordt wereldwijd gedragen en zeker ook door ontwikkelingslanden, omdat die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van de richtlijn. Het omvat alle belangrijke
gedragsregels van de Verenigde Naties (o.a. Human Rights, ILO conventies voor rechten van de
werknemers, Consumer rights, Global Compact Ten Principles). ISO 26000 helpt om de OESO
richtlijnen (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) te implementeren. Het sluit aan op
internationale instrumenten voor levenscyclus analyes (UN Social en Environmental LCA) en
duurzaamheidsrapportages (Global Reporting Initiative met GRI G4 en Integrated Reporting
Framework van IIRC). Gelet op het internationale netwerk van klanten en toeleveranciers van Dalco
Food is dit niet onbelangrijk.
De ISO 26000 ‘bril’ zorgt voor een andere manier van kijken naar de organisatie, de waardeketen en
de omgeving. Het creëert nieuwe inzichten voor duurzaamheid. Hierdoor gaan organisaties,
medewerkers en teams beter functioneren en oplossingen bedenken voor duurzame en
maatschappelijke vraagstukken. ISO 26000 ondersteunt een continu leer- en groeiproces, met veel
ruimte voor eigen ambities. Dit past in de strategie van Dalco Food.
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Figuur: het ISO 26000 Framework (2010)

1.3

De zeven MVO kernthema’s

ISO 26000 heeft alle onderwerpen die bijdragen aan het bevorderen van de sociale, ecologische en
economische duurzaamheid (ook wel de people, planet, profit dimensies genoemd) in kaart gebracht.
Hiertoe zijn zeven MVO kernthema’s beschreven die elk één of meerdere MVO-onderwerpen
bevatten. In totaal zijn er 37 MVO-onderwerpen.
De zeven MVO-kernthema’s zijn van toepassing (relevant) voor elke organisatie:
1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten
3. Arbeidspraktijk
4. Het milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Klanten- en consumentenaangelegenheden
7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
ISO 26000 vraagt de organisatie om de relevantie, significantie en prioriteit van de MVO-onderwerpen
te bepalen. Hiertoe worden alle 37 MVO-onderwerpen van de zeven MVO-kernthema’s doorlopen om
te bepalen:
Welke MVO-onderwerpen zijn relevant?
Bij welke relevante MVO-onderwerpen is er significante impact op stakeholders, maatschappij,
milieu en economie?
Welke prioriteit voor aandacht en actie is nodig?

Wereldwijd zijn er zeven principes afgesproken voor MVO. Deze ‘normen en waarden’ vormen een
soort ‘paraplu voor goed bestuur’ voor elke organisatie. De principes dienen in de hele organisatie te
worden toegepast, dus niet alleen in bestuur en management, maar ook op de werkvloer. Uiteraard is
er wereldwijd sprake van maatschappelijke, politieke, economische en culturele diversiteit. De
organisatie dient deze zeven MVO-principes te respecteren en toe te passen, waarbij het vrij staat om
eigen principes toe te voegen.
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1. Rekenschap afleggen over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu
ISO 26000 geeft aan dat de organisatie verantwoordelijkheid dient te nemen voor de impact die het
heeft op de maatschappij, de economie en het milieu. En dat de organisatie inzicht geeft in goede en
minder goede MVO-prestaties, op haar verantwoordelijkheid mag worden aangesproken en naar
aanleiding daarvan verbeteringen doorvoert.
2. Transparant zijn over besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij,
de economie en het milieu
ISO 26000 geeft aan dat transparante informatie wordt gekenmerkt door o.a. toegankelijkheid,
betrouwbaarheid, tijdigheid en begrijpbaarheid. De kwaliteit en transparantie van de informatie kan het
beste worden afgestemd met de betreffende stakeholders.
3. Ethisch gedrag vertonen
Ethisch gedrag gaat over oprecht, rechtvaardig en integer gedrag van een organisatie. Deze waarden
vertalen zich in zorg voor mensen, maatschappij, dieren, milieu en het economische systeem. Ook
gaat het over cultuur en eigen kernwaarden en de effecten hiervan op patiënten, medewerkers en
andere belanghebbenden.
4. Respecteren van de belangen van stakeholders
Stakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van
de organisatie. Daarom hebben zij belang bij de activiteiten en besluiten van de organisatie en worden
ook ‘belanghebbenden’ genoemd. De organisatie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om
deze belangen mee te wegen in haar besluitvorming en activiteiten.
5. Respecteren van rechtsorde (de geldende wet- en regelgeving)
Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een organisatie de relevante wet- en regelgeving
naleeft, ook als het naleven van deze wetten en regels niet of beperkt wordt gehandhaafd. Het
naleven van wet- en regelgeving geldt voor alle rechtsgebieden (jurisdicties) waarin een organisatie
actief is.
6. Respect voor internationale gedragsnormen
Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij voldoende wordt
beschermd. Een organisatie behoort daarom zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen te
respecteren.
7. Respect voor mensenrechten
Dit principe houdt in dat een organisatie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
erkent, respecteert en waar mogelijk bevordert. Deze rechten gelden voor ieder mens op de wereld.
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2

Visie en waarden

2.1 Visie

Trots & betrokken
Kwaliteit
Verbindend
Resultaatgedreven

Iedereen op een gezonde,
verantwoorde, eerlijke en
duurzame wijze laten genieten
van eetmomenten.

Innovatief
Samen ontwikkelen
Betrouwbaar

Dalco is dé partner voor
succesvolle nieuwe
foodconcepten

2.2 Waarden en gedragsregels
In onze branche, de food, is alles alleen maar groter geworden. Vasthouden aan onze eigen identiteit
maakt Dalco Food sterk. Wij hebben de gewoonte om vernieuwend te zijn en vanuit ons vakmanschap
samen doelen te willen bereiken. In de wereld staan en niet alleen voor jezelf leven. Juist dat ligt aan
de basis van onze meest vernieuwende producten.
En daarom zijn onze kernwaarden:
 Vakmanschap
 Samenwerken
 Vernieuwen
Daarbij behorende gedragsregels:
Trots en betrokken:
1. Ik werk met passie
2. Ik ben trots op Dalco en draag dit actief uit
3. Ik ben oprecht, duidelijk en eerlijk
Verbindend
4. Ik weet wie wij zijn en waar we voor staan
5. Ik ken onze partners en mijn collega’s en weet wat hen beweegt
6. Ik werk samen in het belang van de klant en onze organisatie
Resultaat gedreven
7. Ik vernieuw en creëer kansen
8. Ik maak verwachtingen van mijn klanten meer dan waar
9. Ik ben kosten bewust en waarde gedreven
Kwaliteit
10. Ik toon vakmanschap
11. Ik ontwikkel mij continu
12. Ik ben betrouwbaar
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3

Stakeholders en waardeketen

ISO 26000 geeft aan: “Belanghebbenden of ‘stakeholders’ zijn personen of organisaties die een
belang hebben bij de besluiten en activiteiten van de organisatie”.
Zij representeren de waardeketen en omgeving/maatschappij en kunnen de verwachtingen van
overheden, omgeving en waardeketen expliciet maken.
Een organisatie heeft haar stakeholders nodig om te bepalen welke effecten zij ondervinden, wat deze
stakeholders van de organisatie verwachten en waaraan de organisatie dus aandacht moet geven.
Hierbij is het ook belangrijk dat een organisatie oog houdt voor de verwachtingen van de maatschappij
en de burgers in bredere zin inzake gezondheid en welzijn.
3.1

Stakeholders

Klanten
Toezicht-

Aandeelhouders

houders
(audit, VWA)

Mede-

Financials

werkers

Dalco Food

Publieke
opinie

Leveranciers

NGO's

Onderwijs-

Omgeving

instellingen
Gemeente &
wetgevers

Dalco Food heeft haar stakeholders (belanghebbenden) geïdentificeerd (zie hierboven).
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3.2 Model Dalco’s stakeholders dialoog:
Stakeholder

Verwachtingen

Vorm van dialoog

Rol in MVO beleid

Aandeelhouders













Aandeelhoudersvergaderingen
Managementinformatie
Proactieve communicatie
Klantcontacten
Beurzen
Productontwikkeling &
accountmanagement




Beïnvloeding middelen
Beïnvloeding strategie




Belangrijke afnemers
Beïnvloeding kwaliteit
en prijsstelling
producten



Overleg vertegenwoordiging
personeel
Nieuwsbrieven
Personeelshandboek
Werkoverleg
Training en opleiding
Leveranciersovereenkomsten
Audit door Supply chain & QA
Internet, beurzen
Audits
Rapportages
Training



Belangrijke uitvoerders
MVO beleid



Onderdeel van de keten



Beïnvloeding
voedselveiligheid
Beïnvloeding processen
en locatie



Klanten




Medewerkers






Leveranciers




Toezichthouders
(VWA; audit
organisaties)




Overheden




Buurtgenoten



Maatschappelijke 
organisaties


Financiers &
accountant



Winstgevendheid
Acceptabel dividend
Betrouwbare partner
Producten die aansluiten
bij behoeften
Voedselveiligheid
Betrouwbaarheid
Verduurzaming
grondstoffen
Arbeidsvoorwaarden
conform cao
Prettige werksfeer
Veilige werkomgeving
Duurzame inzetbaarheid
Waardecreatie
Samenwerking in
verduurzaming
Voedselveiligheid
Locatie en processen
voldoen aan wet- en
regelgeving














Samenwerking in
verduurzaming
Welzijn van lokale
gemeenschap




Partner in diverse
samenwerkingsverbanden
Overleg met casemanager
vanuit Gemeente

Prettige leef- en
werkomgeving





Nieuwsbrief
Ontmoetingen
Contactpersoon i.g.v. klachten

Welzijn van gemeenschap
en specifieke doelgroepen
Verduurzaming van
processen en producten
Aankoop van duurzame
grondstoffen
Betrouwbare partner



Partner in diverse
samenwerkingsverbanden







Managementinformatie
Klantcontact
Interim- en
jaarrekeningcontrole
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Samenwerking op het
gebied van ontwikkeling
sector lokaal en
regionaal
Wet- en regelgeving
Beïnvloeding acceptatie
Beïnvloeding wet- en
regelgeving
(vergunningen)
Uitwisseling van kennis,
delen van
verantwoordelijkheid

Partner in uitvoering
MVO beleid

3.3 Dalco hanteert de onderstaande algemene beleidsverklaring in relatie tot haar stakeholders.

SAMEN ONDERNEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

BELEIDSVERKLARING VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU
De directie van Dalco Food B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM).
Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoordelijke arbeidsomstandigheden zijn in onze
organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemeen bedrijfsbeleid. Het VGWMbeleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te
voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.
Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu ten opzichte van onze (tijdelijke) werknemers, opdrachtgevers, onderaannemers,
bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s,
discriminatie, intimidatie en geweld.
De overheidsregels worden strikt nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het
gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande regels en afspraken m.b.t.
veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
alle medewerkers.

Marian Wagemakers
Algemeen Directeur
Stefan van den Hanenberg
Operationeel Directeur
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3.4 In relatie tot onze stakeholders hanteren wij de onderstaande speerpunten:


Optimale inzet van medewerkers
1. Wij bieden onze medewerkers duurzaam en naar vermogen passende arbeid.
2. Als dat niet mogelijk is, begeleiden wij betrokken medewerkers zodanig dat men
elders op de arbeidsmarkt aan de slag kan.
3. Wij houden mensen het liefst tot de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk.
4. Wij bieden een veilige werkomgeving met aandacht voor gezondheid, welzijn en
vitaliteit van medewerkers.
5. Wij maken geen onderscheid tussen geslacht, ras, huidskleur, leeftijd, religie of
anderszins.



Efficiënte en duurzame productieketen
1. Wij kopen grondstoffen en ingrediënten in die duurzaam zijn geproduceerd bij
leveranciers die hun medewerkers conform wet- en regelgeving behandelen en
belonen.
2. Wij voorkomen verspilling in de productie door het beperken van afval, fouten in de
productie en inkoop van de productie passende hoeveelheden grondstoffen.
3. Wij zetten ons actief in om energieverbruik te verminderen, het milieu zo min mogelijk
te vervuilen en door het maximaal benutten van reststromen.
4. Wij belasten onze omgeving zo beperkt mogelijk door het naleven van de
voorschriften uit milieuwet- en regelgeving en behoorlijke omgangsvormen.



Voedingswaarde & gezondheid
1. Wij ontwikkelen producten zoveel mogelijk met duurzame grondstoffen.
1. Wij brengen vermindering van zout, vet en additieven bij onze
(aspirant)klanten onder de aandacht wanneer men ons vraagt producten te
ontwikkelen.
2. Wij kopen grondstoffen en ingrediënten in bij leveranciers die in staat zijn een
bijdrage te leveren aan de vermindering van zout, vet en additieven in
producten.
2. Wij communiceren transparant over ingrediënten, allergenen en grondstoffen in onze
productspecificaties en etikettering.



Voedselzekerheid
1. Wij produceren voor 50% producten gebaseerd op alternatieve proteïnebronnen
anders dan vlees.
2. Wij ontwikkelen samen met onze klanten producten op basis van reststromen uit de
landbouw en groenteproductie, GMO vrije soja, varianten van groenten, peulvruchten
en granen.
3. Wij ontwikkelen samen met onze klanten vlees vervangende producten die smaakvol
en toegankelijk zijn waardoor consumenten deze producten eerder overwegen.



Gezond rendement
1. Wij gunnen onze klanten en leveranciers een gezond rendement en doen op
transparante wijze zaken.
2. Wij gunnen onszelf en onze medewerkers een gezond rendement zodat wij succesvol
kunnen blijven investeren in de toekomst.
3. Winstmaximalisatie is daarbij niet onze drijfveer; continuïteit wel.
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4

Integratie van MVO

Beleidsverklaring, onderstaande gedragscode, visie, kernwaarden, gedragsregels en speerpunten
leiden per stakeholder tot de onderstaande doelstellingen. Per doelstelling wordt een voorbeeld van
realisatie gegeven. Ieder jaar wordt in het maatschappelijk jaarverslag gerapporteerd over de
realisatie van de gestelde doelen inclusief bijsturing of vervolgstappen wanneer deze aan de orde zijn.
4.1 Gedragscode DALCO FOOD B.V.
Iedereen die werkt bij Dalco Food B.V. kan er zeker van zijn dat:


Beloningen en afdrachten plaatsvinden conform wettelijke regelingen en aanvullende regelingen
beschreven in de cao voor de vleeswaren industrie;



Geen discriminatie plaatsvindt op basis van geslacht, ras, huidskleur, leeftijd, religie of anderszins;



Geen kinderarbeid zal plaatsvinden;



Geen gedwongen arbeid zal plaatsvinden;



Gewerkt wordt in een veilige werkomgeving;



Een actief beleid gevoerd wordt op de gezondheid en welzijn van de werknemer;



Vrijheid van vereniging wordt nageleefd;



Vrijheid van meningsuiting wordt nageleefd;



Inspraak is middels georganiseerd overleg;



Er een klachtenprocedure is;



Er twee vertrouwenspersonen zijn (man en vrouw);



Er geen ongewenste omgangsvormen getolereerd worden.

Marian Wagemakers
Algemeen Directeur
Stefan van den Hanenberg
Operationeel Directeur
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4.2 Doelstellingen en voorbeelden realisatie
a. Aandeelhouders
Er is sprake van gecertificeerde aandelen waarvan de zeggenschap is ondergebracht bij een STAK.
Desalniettemin vindt regelmatig overleg met aandeelhouders (= voornamelijk familie) plaats over
stand van zaken en strategische keuzes.
b. Klanten
Klanten kennen wij in verschillende combinaties. Klant/leveranciers relaties. Klant relaties die de eigen
sourcing al dan niet via controlled procurement organiseren waarbij Dalco ketenregisseur is. Loonwerk
klanten (enkel productie tarief). Traditionele klanten.
Voor al deze klanten geldt dat wij producten maken die aansluiten bij behoeften. In het geval van
productontwikkeling worden de producten in nauwe samenwerking ontwikkeld, opgeschaald en
geproduceerd. Naast voedselveiligheid (BRC A unannounced en IFS unannounced) is het ethisch
handelen steeds belangrijker voor onze grootste klanten. Dat sluit aan bij ons eigen beleid en daarom
werken wij graag mee aan bovenwettelijke vereisten die door sommige klanten worden gevraagd.
Hiertoe zijn op 14 en 27 november 2017 een tweetal audits positief afgesloten.
c. Medewerkers:
1. Ziekteverzuim % onder branche gemiddelde (4,5% in 2016; bron CBS)
a. Genomen acties gezien leeftijdsopbouw medewerkers: bedrijfsarts opdracht gegeven
meer actief PMO te ondersteunen, werkplek onderzoek te doen inzake fysieke
belastbaarheid & vitaliteitsplan mee vorm te gaan geven voor 2018.
2. 0 ongevallen met verzuim
a. Realisatie: een medewerker heeft 1 week verzuimd nadat hij een luchtdrukslang met
1 hand had losgemaakt en de slang tegen zijn gezicht is geslagen (terwijl de
werkinstructie aangeeft de slang met 2 handen te hanteren). Betrokken medewerker
heeft opnieuw training gehad.
3. Voldoen aan wet –en regelgeving:
a. Realisatie: RIE laten uitvoeren (april 2017). Salarisadministratie is getoetst (op cao)
door accountant en heeft geen opmerkingen opgeleverd. Interpretatieverschillen
rondom afschrijven verlofdagen langdurig zieken met OR besproken en wordt
momenteel bijgesteld. Koude toeslag en interpretatie daarvan is lopende.
4. Werkinstructies machinebediening
a. In Q1 2018 gereed
5. 4x SMO per jaar
a. 1x maal gerealiseerd; 2e gepland in december 2017. Overige reeds gepland voor
2018
6. Per vestiging jaarlijks brandoefening
a. Gerealiseerd op beide vestigingen
7. Gedragscode en (sociaal) beleid communiceren met medewerkers
a. In training (februari 2017) is persoonlijke veiligheid benoemd en besproken als
prioriteit nummer 1 wanneer het om werken bij Dalco gaat.
b. Beleid verwoord en geconcretiseerd in personeelshandboek: in augustus 2017
uitgereikt aan alle medewerkers (nieuwe medewerkers krijgen deze bij
indiensttreding).
c. In nieuwsbrief van november 2017 is gedragscode en beleidsverklaring onder de
aandacht van medewerkers gebracht. Doelstelling 5x nieuwsbrief. Wordt gerealiseerd.
8. Ondernemingsraad: 6x per jaar overleg in een vergadering
a. Realisatie: in 2017 heeft tot nu toe 10 x formeel overleg plaatsgevonden. In 2018 zal
de persoonlijke veiligheid en vitaliteit van medewerkers centraal staan.
9. Personeelsvereniging organiseert samen met directie informele bijeenkomsten en onderhoudt
collegiaal contact bij ziekte, huwelijk, geboorte of bij afscheid. Directie levert financiele
bijdrage naast de spaarpot die medewerkers via de personeelsvereniging organiseren.
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 Leveranciers
Wij voeren een actief beleid richting onze leveranciers inzake social accountability. Totaal zijn tot nu
toe 99 leveranciers benaderd. Daarvan geven 56 leveranciers aan meer te doen dan alleen de wet
(56%).
 Toezichthouders
Dalco food beschikt op haar beide locaties over BRC A en IFS higher level unannounced certificering.
In februari 2017 is een nieuw kwaliteitshandboek vastgesteld en geimplementeerd. Een systeemaudit
heeft in september 2017 plaatsgevonden. Elke periode rapporteren de QA-managers in aanwezigheid
van de operations manager aan de directie m.u.v. de zomerperiode.
 Overheden
Dalco Food voldoet aan milieu wet- en regelgeving (omgevingsvergunning). Er vindt op initiatief van
Dalco Food overleg plaats over duurzaamheidsvraagstukken m.b.t. energie (ledverlichting b.v.),
veiligheid (lekdetectoren vriezers) en afvalwater (met waterschap) plaats. De relatie is goed en
constructief.
Daarnaast zijn er gezamenlijke projecten in food en is Dalco samen met de gemeente en
ondernemers in de regio initiator van de mbo-opleiding tot foodspecialist die in september 2017 is
gestart. Tweewekelijks lopen een tweetal studenten 1 dag stage op tal van onderwerpen (keten, weten regelgeving, management en innovatie, marketing etc.).
Ook vervult Dalco een ondersteunende rol bij het realiseren van een goed vestigingsklimaat in
gemeente. Bijvoorbeeld bij bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders (Minister van Landbouw
Vietnam) of in bidboeken voor opleidingen in Oss en de regio of bij gesprekken met ondernemingen
die zich mogelijk in Oss willen vestigen.
 Buurtgenoten
Dalco Food houdt rekening met haar buren en is zich er ten volle van bewust dat de locatie te Oss
zich te midden van een woonwijk bevindt. Bij problemen voelen buurtgenoten zich vrij om contact te
zoeken (bijvoorbeeld geluidsoverlast van vrachtwagens).
Er zijn geen klachten over Dalco Food door de gemeente ontvangen in 2017.
Jaarlijks wordt de hele buurt uitgenodigd deel te nemen aan de familie BBQ die in juni plaatsvindt.
Dalco Food sponsort in Oss activiteiten teneinde haar bijdrage te leveren aan een prettige werk- en
leefomgeving. De criteria die daarbij worden gehanteerd zijn:
Toegankelijk voor alle inwoners van Oss en de regio;
Waar vrijwilligers bij betrokken zijn;
Waar aan talentontwikkeling voor de jeugd wordt gedaan.
 Maatschappelijke organisaties
Dalco Food maakt deel uit van AgrifoodCapital. Is aangesloten bij MVO Nederland, lid van FNLI en
gesprekspartner van ZLTO (over transitie in de landbouw in combinatie met jonge boeren). Ook is
Dalco lid van de Osse Industriële kring en BZW.
Daarnaast werkt Dalco Food samen met partners in de keten inzake verduurzaming. Door deze
samenwerking ontstaan nieuwe producten en wordt minder afval verspild.
Ook is Dalco Food betrokken bij HAS Den Bosch (project circulair maken afvalstromen), De
Jamfabriek (start ups in o.m. Food) en zijn stagiaires van diverse lokale en regionale opleidingen aan
de slag (Helicon, mbo richting Foodspecialist, HAS 2e en 3e jaar stages, Avans technische
bedrijfskunde).
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 Financiers en accountants
Er is een constructieve relatie met huisbankier ABN Amro. Voor de huisbankier is duurzaam
ondernemen een belangrijk aandachtspunt waarover met regelmaat contact plaatsvindt.
Witlox Van den Boomen is de accountant waarmee – naast de reguliere controles - per kwartaal
overleg plaatsvindt over ontwikkelingen. Ook heeft in 2017 op verzoek van Dalco Food een
interimcontrole op systemen plaatsgevonden in het kader van Business Continuity Management. In
dat kader worden in 2017 de laatste servers afgestoten en de data volledig in de Cloud geplaatst.
 Milieu overig
Ingezette verbetering van de footprint zet zich door in 2017 en de jaren erna. Wij werken samen met
een bureau om onze afvalstromen, energie en watergebruik duurzaam te managen.
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