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Aantoonbaar duurzaam = 
continu verbeteren

Bij duurzaam produceren kijken veel voedingsbedrijven naar  
het begin van het productieproces: de inkoop van materialen, 
grondstoffen en energie. Wat er vervolgens met die duurzaam 
ingekochte zaken tijdens het productieproces gebeurt, lijkt hen 
minder te interesseren. En dat terwijl juist daar nog zoveel te 
winnen is.

Stel, u bakt koekjes. Dan kijkt u, met het 
oog op duurzaamheid, heel goed waar de 
grondstoffen vandaan komen. U koopt bij-
voorbeeld duurzame palmolie in die u ook 
nog eens met een lean en green transport 
naar uw bakkerij laat brengen. De palmolie 
wordt vervolgens als ingrediënt verwerkt in 
het koekdeeg – met een energiezuinige  
machine natuurlijk. Van het deeg stanst u 
koekjes die vervolgens gebakken worden. 
Tot zover geen CO2-wolkje aan de lucht, 
zult u denken.

CONTINU VERBETEREN

Opslag kost geld
Maar als we beter naar het proces gaan kij-
ken, zien we allerlei verspillingen optreden. 
Die vinden we al direct aan het begin van 
de productie. De palmolie komt binnen bij 
de bakkerij, maar ligt daar enige tijd te 
wachten tot ze in het deeg verwerkt kan 
worden. De opslag kost tijd, geld en ener-
gie. Een verspilling, want uw klanten zullen 
hier niet voor willen betalen.

Verspilling in proces
We kijken even verder in het proces: het 
stansen van de koekjes. Daarbij blijft een 
deel van het deeg over: matschudding. En 
wat gebeurt er met dat ooit duurzaam inge-
kochte materiaal? Dat verdwijnt in de kliko! 
Een grote bakkerij becijferde eens dat dit  
afval alleen al een waarde van 1,5 miljoen 
euro per jaar vertegenwoordigde. En dan 
hebben we het nog alleen maar over geld. 

Probeer die verspilling maar eens uit te 
drukken in CO2-emissie.
Vervolgens komen we bij de ovens waarin 
de koekjes gebakken worden. Ten eerste 
staan die vaak onnodig aan. Of ze wachten 
op de volgende lading koekjes of er is een 
storing of er moet iets omgesteld worden. 
Ok, telkens aan- en uitzetten kost misschien 
meer energie, maar wat doet u bijvoorbeeld 
met de restwarmte? Een bakkerij in het zui-
den van het land opperde het idee om via 
een simpele pijpleiding die restwarmte te 
gebruiken om de dierenverblijven van een 
nabijgelegen dierentuin te verwarmen.

Duurzamer 
Al dit soort verspillingen kunt u opsporen 
en verhelpen door continu verbeteringen 
toe te passen. Daarmee wordt uw proces 
dus niet alleen sneller, beter en goedkoper, 
maar ook duurzamer. En dat geldt net zo 
goed voor uw medewerkers, want die wor-
den duurzaam inzetbaar door alle kennis 
die ze opdoen.
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